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Защо да се молим за дъжд? 

„Искайте от Господа дъжд по време на пролетния дъжд; и Господ, Който прави светка-

вици, ще им даде изобилен дъжд и трева на всеки на полето.” /Зах. 10:1/. 

„Нека християните се молят с вяра за обещаното благословение и то ще дойде. Из-

ливането на Светия Дух в дните на апостолите беше ранния дъжд, и резултатите бяха славни. 

Но късният дъжд ще бъде по-изобилен.” (Евангелизъм, стр. 701). 

„И народът Ми, който се нарича с Моето име се смири и се помоли, и потърси лицето 

Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му 

и ще изцеля земята му.” /2 Лет. 7:14/. 

„Няма нищо, от което Сатана се страхува толкова много, както от това, Божият 

народ да очисти пътя, като премахне всяка пречка, така че Господ да излее Духа Си над една 

отпадаща църква и една неразкаяла се общност.” (Вести към младите, стр. 133).  

„Трябва да се молим сериозно за слизането на Светия Дух, както учениците се мо-

леха на Петдесетница. Щом те се нуждаеха от това в своето време, ние днес се нуждаем още 

повече. Морален мрак като погребален саван покрива земята. Всякакъв вид лъжливи учения, 

ереси и сатанински измами подвеждат умовете на хората. Без Духа и силата на Бога нашият 

труд за представяне на истината ще бъде напразен.” (Свидетелства към църквата, том 5, стр. 

158).  

„Съживяването на истинското благочестие сред нас е най-голямата и най-

належащата от всичките ни нужди. Главната ни задача е да се стремим към това благочестие. 

Трябва да полагаме сериозни усилия да получим Господните благословения, които не притежа-

ваме не защото Бог не желае да ни ги даде, а защото не сме приготвени да ги приемем… Нашият 

дял е с изповед, смирение, покаяние и искрена молитва да изпълним условията, при които Бог е 

обещал да ни даде благословението Си. Съживление може да се получи само в отговор на мо-

литва.” (Избрани вести, т. 1, стр. 121).  

„Бог ми показа, че работниците ни трябва да преживеят дълбокото действие на 

Божия Дух; много от тях се нуждаят от цялостно обръщане. В деня на Петдесетница, в отговор 

на продължаващите молитви на учениците, Светият Дух се спусна от небето със звука на мощно 

нахлуващ вятър. От векове небесните влияния са били задържани в ограничение, но в отговор на 

постоянните молитви на тези смирени мъже, слязоха със сила за да сътрудничат с човешките 

представители. Какви изповеди тогава идваха от човешки устни, какво смиряване на душата бе 

проявено. И какви песни на прослава и благодарност се смесваха с гласа на разкаяние и изповед. 

Цялото небе се сведе да слуша скромните търсачи на Бога.” (Колекцията на Крес, стр. 31). 

„Верига от искрени, молещи се вярващи трябва да обгръща света. Нека всички се молят 

в смирение…. Нека тези, които не могат да оставят дома, се събират с децата си и се обединят в 

научаване на това да се молят заедно…. В отговор на молитвите на Божия народ, ангели са изп-

ратени с небесни благословения.” (Да отразяваме Христос, стр. 121). 

 



ДА СЕ МОЛИМ ЗА ДЪЖД!               4 

 
Защо обединена молитва? 

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, ко-

ето да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата. Защото където двама или 

трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” /Мат. 18:19, 20/. 

„Насърчени сме да се молим за успех, с божествена сигурност, че молитвите ни ще бъ-

дат чути и ще им се отговори…. Обещанието е дадено с условието, че обединените молитви 

на църквата са представени и в отговор на тези молитви може да се очаква сила по-голяма 

от тази, която идва в отговор на лична молитва. Силата, която се дава е пропорционална на 

единството на членовете и тяхната любов към Бога и един към друг.” (Публикувани ръкописи, 

том 9, стр. 303, Писмо 32, 1903, стр. 5). 

„Скъпоценно обещание! Вярваме ли го? Какви чудни резултати биха се явили ако 

обединените молитви на тази общност се въздигаха към Бога с жива вяра!” (Евангелизъм, 

стр. 414). 

„Когато вестта на истината се проповядваше за първи път, колко много се молех-

ме. Колко често се чуваше гласа на посредничеството – в стаичката, в плевнята, в градината, на 

полето. Често прекарвахме цели часове в сериозна молитва – двама или трима, изискващи обе-

щанието; често пъти се чуваше плач, а след това благодарствен глас и хвалебна песен. Сега Бо-

жият ден е много по-близо, отколкото когато за първи път повярвахме, и трябва да бъдем много 

по-сериозни, много по-ревностни и пламенни, отколкото в онези ранни дни.” (Свидетелства за 

църквата, том 5, стр. 161).  

„И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място.” /Деян. 2:1/. 

„Братята би трябвало да стоят рамо до рамо, обединявайки молитвите си пред 

трона на благодатта, така че да подвижат ръката на Всемогъщия. Небе и земя ще се свър-

жат заедно в делото и ще има радост и блаженство в присъствието на Божиите ангели, когато 

изгубената овца е намерена и възстановена.” (Основи на християнското възпитание, стр. 210).  

„И когато Мойсей издигаше ръката си, Израил надвиваше; а когато спускаше ръката си, 

Амалик надвиваше. А когато натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсей, и той 

седна на него; а Аарон и Ор…. подпираха ръцете му….” /Изход 17:11, 12/. 

„Тези, които се събират заедно за молитва ще получат помазването на Светия. Има 

голяма нужда от тайната молитва, но също така има нужда и от това няколко вярващи да се съ-

бират заедно и да отправят с настойчивост молитвите си към Бога." (В небесни места, стр. 91). 

"Във всяка църква трябва да има определени моменти за обединени молитви за 

напредъка на това дело. Нека всички се обединят имайки определена цел за тяхната вяра и 

настойчиви молитви.” (Исторически скици за чуждите мисии на АСД, стр. 294). 

„Всички те единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и Мария, 

майката на Исус, и с братята Му.” (Деян. 1:14). 
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 Целта на обединените молитви е да се дойде до пълно единство, така че Светият Дух да 

ни изпълни. В допълнение, били сме съветвани да се молим задружно, така че Божията сила да 

бъде отприщена и великата борба накрая да приключи. 

 

Какво е обединена молитва? 

Ако имате желание да внесете обединена молитва в семейството, всред приятели или 

църковни членове, но не сте сигурни какво всъщност представлява обединена молитва, този 

наръчник ще ви даде конкретни предложения за да започнете вашите молитвени усилия. Моде-

лът, който препоръчваме работи както за малки групи, състоящи се от двама, така и за по-

големи, състоящи се от стотици и това може да бъде приложено почти при всички условия. Мо-

же да се приложи по време на седмичните молитвени събрания или евангелизаторски кампании, 

като част от църковната служба през целия ден в стаята за молитва, или в семейния кръг у дома. 

Светият Дух в края на краищата води потока на молитвеното събрание, но помнете, че Бог е Бог 

на реда и трябва да водим обединената молитва по един организиран начин. След кратък инст-

руктаж и няколко въведителни думи, молитвеният водител развива пред групата четири молит-

вени теми. Предложената по-долу програма е съобразена за събрание, което продължава един 

час: 

              Приветствие/Въведение: 5 минути. 

Поклонение/Прослава: 10 минути 

Изповед: 5-10 минути 

Молба: 20 минути 

Благодарност: 5-10 минути 

Докато молитвеният водител съдейства за преминаването от една тема към следващата, 

не е необходимо през цялото време да се моли. Това е обединена молитва и целта е да бъдат 

включени всички участници в нея. Следваме разговорния подход. Вратата е отворена за присъе-

диняване на хора към групата за разговор с Бога, както са подбудени от Светия Дух.  

 

Как да започнем обединена молитва 

Преди да започнем в определен час или в кое да е време обединена молитва, кратко 

обясняваме формата, така че участниците да разберат как ще протича молитвената сесия. Когато 

добиете опит в ръководенето, ще развиете ваш собствен метод как да предавате тази информа-

ция. 
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1. Ще се молим във връзка с посочените четири главни теми 

Поклонение и прослава: Бог ни казва да влезем в дворовете Му със славословие. Така, 

през време на първата тема фокусът ни е прослава и поклонение. По-право, вместо да се втур-

нем в нуждите си, искаме да отделим време да се поклоним на Бога и отразяваме красотата на 

Неговия характер, както е открит в Словото Му. Вдъхновението ни казва, че когато се научим да 

прославяме Бога повече, ще ни бъдат дадени повече благословения за това, за което Го просла-

вяме. 

Изповед: Изповедта е много важен аспект на ефективния молитвен живот. Тя също ни 

помага да запазим отворени каналите между нас и Бога /Ис. 59:1, 2; 1 Йоан 1:9/. Разбира се, 

много от греховете ни са от личен характер и трябва да бъдат изповядани мълчаливо между вас 

и Бог. (Да се насърчава времето за мълчалива изповед). Грешка е такива грехове да се изповядат 

публично /Як. 5:16/, имайки предвид, че не трябва да изповядаме нещо, което ще стане причина 

на друг да се спъне (например специфични похотливи действия или мисли, сексуални грехове, и 

т.н.). В Дан. 9:4-16 виждаме примера на Даниил за обща изповед в полза на Божия народ. Това е 

начин за изповядване на греховете, при който искаме да се фокусираме през това време на  мо-

литва. Но, най-важното нещо е да изповядаме, тихо или публично, както Светият Дух ни убеж-

дава. (За повече вдъхновение при изповедта, виж стр. 18). 

Молба: Тук се обръщаме към Бога, като се съобразяваме с Неговото Слово, и Му предс-

тавяме нашите нужди, физически и духовни. Той ни казва да искаме, да търсим и да хлопаме 

/Мат. 7:7/, и ни казва че не получаваме, защото не искаме /Як. 4:2/. Затова, нека се хванем за 

Словото Му и да искаме! Не трябва да искаме само за себе си. Трябва да искаме така, че да бъ-

дат благословени другите. Бог не казва да искаме големи неща от Него. Най-голямата ни нужда 

е от Светия Дух, така че, нека това бъде главния фокус на молитвите ни. 

Няма да заявяваме молбите си преди времето за молитва, но ви насърчаваме да ги пред-

ставяте пред Бога през време на молитва и ще ви подкрепяме във вашата молба. 

Благодарност: Приключваме с благодарност, прославяйки Го за това, което Той е нап-

равил и поглеждайки с вяра напред за това, което ще направи. „А на Този, Който според дейс-

тващата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим.”    

/Ефес. 3:20/. 

2. Моля, следвайте молитвения водител. Водителят ще започне и ще завърши молит-

вата, и ще осъществи преминаването на групата от една тема към следващата. 

 3. Може да се молите многократно, но всяка молитва да бъде кратка (1-3 изрече-

ния) и фокусирана върху отделната тема (прослава, молба и т.н.). 

4. Молим се разговорно. Издигнете глас за молитва както Светия Дух ви напътства, но 

ако първо имате желание да слушате, тогава следвайте разположението на духа си.   

5. Моля, говорете така по време на молитва, че групата да ви чува и да може да се 

съгласява с вас в молитвата ви. 

 



ДА СЕ МОЛИМ ЗА ДЪЖД!               7 

 
6. Настоявайте върху обещанията от библейски стих, или пейте песен по време на 

молитва. 

Ако Бог ви даде песен в ума, чувствайте се свободни да започнете да пеете и други ще 

се присъединят към вас. Казано ни е, че „пеенето е точно толкова акт на поклонение, колкото и 

молитвата.” (Детско водителство, стр. 523). Няма нищо така красиво, както молитвена сесия, в 

която групата се обединява в песен и прослава!    

7. Молете Бог да вдъхновява молитвите ви. „Трябва не само да се молим в името на 

Христос, но и чрез вдъхновение от Светия Дух.” (Притчи Христови, стр.147). 

8. Накрая така, както сме започнали, нека заедно оформим тесен кръг. По този на-

чин по-лесно ще чуваме молитвите си един друг и ще допринасяме за духа на единство всред 

нас. Защото това е което искаме. Ако желаем един ден да бъдем семейство в небето, можем да 

започнем да действаме като семейство тук на земята. 

Забележка към молитвения водител. По време на молитвата, може да пожелаете да 

изисквате обещанията от подходящ библейски стих, или да започнете да пеете песен, към която 

и други да се присъединят. Обединяването в песен, когато се придвижвате от една тема към 

следващата е специален начин да се свърже групата по-близко в поклонение и прослава. Когато 

се мисли за песни, препоръчваме ви да избирате обикновени, популярни песни, които повечето 

хора знаят. Това отстранява нуждата от песнарки и риска от намаляване на духа на поклонение, 

докато участниците се опитват да намерят номера на песента. Ето някои предложения за песни и 

стихове за ваше удобство и вдъхновение. 

Поклонение и прослава 

Идеи за песни, с които да се започне времето за молитва: „Шепна молитва сутрин-

та”, „Когато идваме при Теб в молитва”, „Светилище”, „Отвори очите ни, Господи”, „В сърцето 

ми”, „Промени сърцето ми, о, Боже”, „Близо, още по-близо”, „Обърни очите си към Исус”. 

 (Забележка: Посочените песни са от английски песнарки. За поклонение и молитва на 

български език, водителят на молитвеното събрание предварително трябва да е подбрал подхо-

дящи песни на български). 

„Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му с хваление; славословете Го и 

благославяйте името Му.” /Пс. 100:4/. 

„Да застанем пред Него със славословие, с псалми да възкликнем към Него…. Елате да 

се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Бог.” /Пс. 95:2, 6/. 

„Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата 

ми…. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му.” /Пс. 34:1, 3/. 

„Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.” /Откр. 

4:8/. 
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„За да славословят Господа, защото милостта Му трае до века.” /2 Лет. 7:6/. 

„Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!” /Пс. 150:6/. 

Песни за прослава: „Исусе, Теб любя”, „Свят, свят, свят”, „Отвори очите ми, Господи”, 

„Свята земя”, „Бог толкова възлюби света”, „В сърцето ми”, „Както еленът”, „Велик си Ти”, 

„Исус туй чудесно Име”, „Благословена сигурност”. 

 (Забележка: Песните за прослава на български език също трябва да бъдат съобразени с 

участниците в групата. Това важи и за останалите по-долу предложения). 

Изповед  

„И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето 

Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му 

и ще изцеля земята му.” /2 Лет. 7:14/. 

„Ето, ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото Му е затъ-

пяло, за да може да чува; но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове 

са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.” /Ис. 59:1, 2/. 

„Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал.” /Пс. 

66:18/. 

„И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравее-

те. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.” /Як. 5:16/. 

„Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни 

очисти от всяка неправда.” /1 Йоан 1:9/. 

„Колкото отстои  изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.” /Пс. 

103:12/. 

Песни за изповед: „Удивителна благодат”, „Благодаря Ти, Господи”, „Измий сърцето 

ми”, „Колко скъп е тоз Приятел”, „Той живее”, „Сила в кръвта”, „Отправи очите си към Исус”, 

„Отдалечи, отдалечи товарите си”, „Да съм в пътя Ти, Господи”. 

Молба 

„И дръзновението, което  имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата во-

ля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме то-

ва, което сме просили от Него.” /1 Йоан 5:14, 15/. 

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, ко-

ето да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.” /Мат. 18:19/. 

„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.” /Мат. 

7:7, 8/. 

„Но нямате, защото не просите…. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще 
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получите, за да бъде радостта ви пълна.” /Як. 4:2; Йоан 16:24/. 

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и 

ще ви се сбъдне.” /Йоан 15:7/. 

„О, Господи Йехова, ето, Ти си създал небето и земята с голямата Си сила и с простран-

ната Си мишца; няма нищо трудно за Тебе.” /Ер. 32:17/. 

Песни за молба: „Той може”, „Бог е толкова добър”, „В Негово време”, „Търсете пър-

во”, „Направи ме слуга”, „Сърцето ти да се съкруши”, „Шепна в молитва”, „Изобилие от бла-

гословения”. 

Благодарност 

„А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, 

отколкото искаме или мислим.” /Еф. 3:20/. 

„Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. 

Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” /Пс. 103:2, 3/. 

„Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.” /Ис. 

65:24/. 

„Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Кой-

то е обещал това;…. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, 

убеждения за неща, които не се виждат…. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото 

който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” 

/Евр. 10:23; 11:1, 6/. 

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани 

според Неговото намерение.” /Римл. 8:28/. 

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молби изказвайте прошения-

та си на Бога с благодарение.” /Фил. 4:6/. 

Песни за благодарност: „На Бога да бъде слава”, „Наистина, Божието присъствие е на 

това място”, „Той живее”, „Пея за мощната сила на Бога”, „Вземи живота ми и нека бъде Твой”, 

„Сладък молитвен час”, „Дух на живия Бог”, „Изобилие на благословения”. 

 

Стихове за вяра в молитва 

„Нека ви бъде според вярата ви.” /Мат. 9:29/. 

„Има ли нещо невъзможно за Господа?” /Бит. 18:14/. 

„Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той 

мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него.” /2 Лет. 16:9/. 

„Отвори широко устата си и ще ги изпълня.” /Пс. 81:10/. 

„Едни споменават колесници, а други коне; но ние ще споменем името на Господа на-
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шия Бог.” /Пс. 20:7/. 

„Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради 

вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.” /2 

Петр. 3:9/. 

„Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни….Ако Господ е от към нас, кой ще бъ-

де против нас?” / Изх. 14:14, Римл. 8:31/. 

"”Но аз към Бога ще извикам; и Господ ще ме избави. Вечер, сутрин и на обяд ще се оп-

лаквам и ще стена; и Той ще чуе гласа ми. Ще избави душата ми и ще я успокои от битката, раз-

вихрила се против мене; защото мнозина са с мене.” /Пс. 55:16-18/. 

„Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” /Мат. 

18:20/. 

„И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.” /Римл. 10:17/. 

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и 

ще ви се сбъдне.” /Йоан 15:7/. 

„За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.” 

/Марк 10:27/. 

„Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.” 

/Марк 11:24/. 

„Блажени онези, които без да видят, са повярвали.” /Йоан 20:29/. 

„Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, 

срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните 

места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като над-

виете на всичко, да устоите…. Като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и про-

шение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.” /Ефес. 6:12, 13, 

18/. 

„Чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез 

тях участници в божественото естество.” /2 Петр. 1:4/. 

„Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.” /1 Сол. 5:24/. 

„Но който устои до край, той ще бъде спасен.” /Мат. 24:13/. 

 

Как да приключим обединена молитва 

В края на молитвената сесия, водителят трябва да насърчи участниците да постоянстват 

в молитва по следните начини: 

1. Насърчете участниците да направят обединената молитва редовна част от живота си. 

Дайте им копие от този наръчник. Така те, ако е възможно, могат да обучават други.  
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2. Подкрепяйте молитвената инициатива 777 (молитва за Светия Дух в 7.00 сутринта, 

7.00 вечерта, седем пъти в седмицата във всяка часова зона, за да се създаде глобална молитвена 

верига). 

3. Изтъквайте важността на постоянството в молитва, ако искаме да споделим преживя-

ването на учениците в горницата. 

4. Помолете хората да споделят техни свидетелства, ако са били благословени чрез обе-

динена молитва. Това ще помогне на други да я опитат в бъдеще. Водителят може да събира 

свидетелства веднага след молитвената сесия, или да насърчава участниците да ги споделят на 

уебсайта на Съживление и Реформация (www.revivalandreformation.org, или друг подходящ сайт, 

до който участниците в подобни групи имат достъп) за насърчение на други по света. 

5. Напомняйте на участниците да следват убеждението, че Бог е водел сърцата им по 

време на молитва, без значение колко е било трудно. Можем да се молим, но ако продължаваме 

в същите грешни, егоистични пътища след като молитвата е свършила, какво сме спечелили? 

 

Допълнителни съвети за молитвени водители 

Тази част включва съвети, за да се подготвите за ролята ви и да ви помогнем да избег-

нете някои потенциални препятствия.  

Подгответе сърцето си 

Решаващо за вас като молитвен водител, е да бъдете подготвен и да дойдете на молит-

вената сесия със сърце изпразнено от егоизъм и изпълнено със Светия Дух. Който очаква да се 

подготви в последната минута, няма да бъде ефективен така, както този, който идва на молитве-

но събрание, след като е прекарал качествено време в Божието присъствие. 

„Светът е завладян от небивало напрежение. Безразлично дали човек се забавлява или 

печели пари, дали се бори за власт или за съществуване, той е завладян от сила, която поглъща 

ума, душата и тялото му. Но сред това лудо бързане Бог говори. Той ни кани да се оттеглим нас-

трана и да поговорим с Него. „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.” /Пс. 46:10/. Много хора даже 

и когато се молят, не получават благословението, което идва от истинското общение с Бо-

га. Те много бързат. С бързи стъпки влизат в кръга на славното присъствие на Христос, спират 

се може би за момент на това свято място, но не чакат да получат съвет. Нямат време да останат 

по-дълго при Божествения Учител и като резултат се връщат при работата си пак обременени. 

Тези работници никога не могат да постигат успех, ако не научат къде се крие тайната на 

силата. Трябва да си отделят време за мислене, за молене, за чакане Бог да поднови физи-

ческите, умствените и духовните им сили. Нуждаят се от съживителното влияние на Неговия 

Дух. Получат ли това, ще бъдат ободрени с нов живот. Капналото тяло и умореният мозък ще 

бъдат освежени, а обремененото сърце ще бъде облекчено. Ние не се нуждаем да бъдем в 

Христовото присъствие само за момент, нуждаем се от лична връзка с Него, да седнем и да 

общуваме с Него – това е нашата нужда.” (Възпитание, стр. 260, 261). 

 

http://www.revivalandreformation.org/
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„Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никое друго 

средство на благодатта не може да я замести и здравето на душата да бъде запазено…. Небреж-

ността в упражняването на молитва, или ангажирането от време на време, когато ви изглежда 

удобно, води до загуба на силата ви в Бога.” (Вести към младите, стр. 249). 

Модел на почитание  

Когато се молим, ние се приближаваме до тронната зала на Царя на Всемира. Водете 

други чрез вашия пример да имат почтително държание в думи и поведение. Насърчаваме да се 

коленичи, но разбираме също, че обстоятелствата могат да изискват някои да бъдат седнали. 

„Истинското почитание пред Бога е вдъхновено от чувството за Неговото безгра-

нично величие и от съзнанието за Неговото присъствие…. Часът и мястото за молитва са 

свети, защото Бог е там…. Ангелите, когато произнасят Неговото име, закриват лицата си. С 

какво почитание, тогава ние, които сме паднали и грешни, трябва да го произнасяме с устните 

си!” (Молитва, стр. 209). 

Нека Светият Дух води 

Молитвеният водител естествено чувства отговорността да води и придвижва нещата. 

Но, както вече беше споменато, всяка молитвена сесия е групов разговор с Бога, и също трябва 

да очакваме случайно затишие в разговора. В тези периоди на мълчание може да се чувства не-

ловкост, но не трябва да се опасяваме от тях. 

Светият Дух използва тези моменти да говори на сърцата. Така, в тези периоди може 

онези, които са плахи и стеснителни да намерят възможност да се молят. Като водител, въздър-

жай се от настояване да доминираш, като прескачаш бързо, за да продължава времето за молит-

ва. Позволи на Светия Дух да работи и диктува темпото. 

Молете се повече, говорете по-малко 

Сатана се радва, ако успее да ни накара да си говорим за проблемите, вместо да се мо-

лим за тях. С тях в ума си не можем да насърчаваме хората да споделят техните желания преди 

да започне сесията на обединената молитва. Вместо това, да насочваме участниците просто да 

издигнат гласовете си към Бога през времето на молитва. 

„Така обединени, представете тревогите си пред Господа. Говорете по-малко; мно-

го от ценното време се губи в разговори, които не носят никаква светлина. Нека братята се обе-

динят в пост и молитва за мъдрост, която Бог е обещал да даде в голяма мяра.” (Диета и храна, 

стр.188). 

Нека личните молитви бъдат кратки 

Важно е за вас, като водител, да моделирате кратки, стегнати молитви и групата ще 

следва примера ви. Може да има един или двама (или няколко), които няма да отдават внимание 

на насоките, които давате, и веднъж започнали да се молят, продължават и продължават. Бъдете 

търпеливи и понасяйте. Помнете, главното е, че се молят! 

 



ДА СЕ МОЛИМ ЗА ДЪЖД!               13 

 
„Молете се с кратки молитви по време на събрания и оставете дългите молитви, кога-

то говорите и общувате с Бога в тайната стаичка.” (Публикувани ръкописи, т. 10, стр. 130). 

„Научете се да се молите кратко и точно към целта, като се молите точно за това, от 

което се нуждаете.” (Нашето висше призвание, стр. 130). 

Бъдете чувствителни, когато водите 

Поддържайте чувствителността, поради факта, че много участници не се чувстват удоб-

но, когато се приближават при Бог в молитва. Те може никога да не са преживяли силата от ча-

сове, прекарани в лична молитва в тайната им стаичка и естествено не са свикнали да участват в 

групова молитва. Водител, който се моли с дълга, съвършено развита молитва може да уплаши 

някои членове на групата, които не са толкова красноречиви. Молете се, както Светият Дух ви 

води, но изговаряйте обикновени думи. Осъзнайте нивото на другите участници и от там започ-

нете. 

Хората също могат да се уплашат от продължителността на времето за молитва. Тези, 

които са нови в този обединен молитвен формат често се опасяват, че времето ще се протака; не 

могат да си представят да се молят цял час. Но, когато напредваме през четирите теми и когато 

хората са насърчени да се молят с кратки и стегнати молитви (по-точно отколкото да си позво-

ляват дълги като проповеди молитви, които продължават и продължават), времето обикновено 

минава бързо. В действителност, повечето участници ще намерят, че един час време за молитва 

може да изглежда като 20 минути. Свидетелството на мнозина е: „Никога не съм се молил преди 

толкова продължително, но времето измина толкова бързо. Това е страхотно!” 
 

Допълнително вдъхновение и източници 

Четирите теми за молитва 

Библията съдържа много примери за четирите теми за молитва, върху които акцентира-

ме. Тези примери могат да бъдат намерени както в Стария, така и в Новия Завет, и което е по-

важно, в личния пример на Исус в молитва. Тези теми са дълбоко проницателни, и все пак могат 

да бъдат разбрани и от едно дете. 

Господнята молитва: Мат. 6:9-13 

„Татко наш, Който си в небето (прослава/поклонение), да се свети Твоето Име (прос-

лава), да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля на земята, както и в небето (молба за Бо-

жията воля). Дай ни днес ежедневния ни хляб (молитва за личните нужди). И прости ни гре-

ховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници (изповед и смирение). И не ни въвеждай в 

изкушение, но избави ни от лукавия (молба за духовна победа); защото Твое е царството, и 

силата, и славата, за вековете (прослава/благодарност).” (KJV). 

„Господнята молитва не е била предназначена да бъде повтаряна просто като 

форма, но е илюстрация за това какви трябва да са нашите молитви – естествени, искрени и из-

черпателни. В една обикновена молба кажете на Господа нуждите си и изразете признателност-

та си за Неговите милости. По този начин поканвате Исус като добре дошъл Гост във вашия дом 

и сърце.” (Детско водителство, стр. 524). 
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„Твърде пестеливи сме да отдаваме благодарност. Ако на Божията доброта отклик-

вахме с повече благодарности и хваления, щяхме да имаме по-голяма сила в молитвите си. 

Щяхме да Му отдаваме повече хваления. Вие, които се оплаквате, че Бог не чува молитвите ви, 

променете сегашния ред на нещата и към приношенията си прибавете и хваления. Когато отк-

ликвате на Божията доброта и милост, ще видите, че Той се съобразява с вашите нужди.” (Сви-

детелства към църквата, т. 5, стр. 309). 

Някои примери за тези теми: 

Молитвата на Неемия: Неем. 1:5-11. 

Молитва на синовете на Израел: Неем. 9 глава 

Молитвата на Соломон: 3 Цар. 8 глава 

Молитвата на Даниил: Дан. 9:3-20 

Преди/след Петдесетница: Книгата Деяния на апостолите 

Моделът на светилището 

„Боже, в святост е Твоят път.” /Пс. 77:13/. 

1. Отдаване на благодарност: Съветвани сме да влезем „в портите Му със славословие 

и в дворовете Му с хваление.” /Пс. 100:4/. 

2. Изповед: Първата спирка вътре в светилището е олтара за всеизгаряне. Тук изповяд-

ваме греховете си и изявяваме вярата си в Христос, претендирайки въз основа на Неговата жер-

тва на кръста. Изповедта е също предпоставка за получаването на дъжда, за който копнеем да се 

излее от небето. 2 Лет. 6:26, 27; Левит 4:26; Римл. 10:9-13. 

3. Изповед & Очистване: Придвижвайки се към омивалника, молим Бог да ни очисти 

(да ни кръсти) чрез силата на Неговото Слово и приемаме прощението, което Той ни предлага. 

Изх. 30:18-21; Ефес. 5:26. 

4. Молба за Светия Дух: тогава влизаме в святото място и идваме до светилника със 

седемте клона. Тук молим Бог да ни кръсти и изпълни с Неговия Свети Дух. Откр. 1:12; Лука 

11:13. 

5. Молба за духовен и физически хляб: Пред масата на присъствените хлябове молим 

Бог да ни осигури необходимите нужди. По-важното е, че Той е духовния хляб на живота. Но, 

Той също е обещал да ни достави физически хляб и да задоволи временните ни нужди. Йоан 

6:35; Ис. 33:16; Фил. 4:9. 

6. Молба чрез нашия Ходатай: Пред кадилния олтар Христовите праведни молитви 

покриват нашите, правейки ги приемливи пред Бога. Тогава, покрити с Неговата праведност, 

можем да ходатайстваме с Него за другите. Римл. 8:26, 34; Ис. 59:16; Фил. 1:3-6. 

7. Отдаване на благодарност в поклонение и прослава: Накрая, когато се прекланяме 

в Божието присъствие, отразено във всичко, което Той е направил за нас, поклонение и прослава 

избликват отново на устните ни. Както учениците след Петдесетница, най-голямото ни желание 

е да свидетелстваме за това какво сме видели в Христос. Пс. 150:1, 2;  Евр. 10:19-23. 
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Какъв ще бъде резултата от такива молитви? 

В Стария Завет Бог пребъдва във физическото светилище, или храма. Сега ние сме Бо-

жи храм – 1 Кор. 3:16. Когато изповядаме греховете си /1 Йоан 1:9/ и се обърнем към Него в 

истинска прослава, Неговият Дух ще изпълни живота ни. Няма да има повече никакво място за 

нашето его и за собствената ни праведност. Неговата слава ще изпълни това място! 

„И като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един 

глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални инструменти и хвалеха Господа… 

тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак, така че поради облака свещениците не мо-

жаха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.” /2 Лет. 5:13, 14/. 

„Религиозните служби, молитвите, хвалебствията, молитвата на изповед за греха се из-

дигат от истинските вярващи като тамян към небесното светилище, но тъй като минават през 

поквареността на човешкото естество, те са така омърсени, че ако не бъдат очистени с 

кръв, никога не могат да имат стойност пред Бога. Издигат се към небето, без да имат безу-

корна чистота, и ако Застъпникът, Който е отдясно на Бога, не ги представи и не ги очисти чрез 

правдата Си, няма да бъдат приети от Господа. Тамянът от земните светилища трябва да бъде 

примесен с очистващите капки от кръвта на Христос. Той държи пред Отца кадилница със    

собствените Си заслуги, които не са опетнени от земна поквара. Събира в нея молитвите на 

хвала и изповедите на народа Си и към тях прибавя безукорната Си правда. Тогава приме-

сен с благоуханието на заслугите на Христовото изкупление, тамянът се издига пред Бога като 

нещо напълно приемливо. След това се получава благосклонен отговор.” (Избрани вести, т.1, 

стр. 344). 

„Ако искаме да поднасяме пред Бога приемлива молитва, трябва да осъзнаем, че в 

нашата молба ние сме в залата за аудиенция на Превъзвишения… Това означава да се мо-

лим много на нашия небесен Баща. Идваме да поднесем несъвършената ни прослава на благо-

дарност пред нозете Му в признание на Неговата любов и милост, които напълно не заслужава-

ме. Идваме да Му кажем желанията си, да изповядаме греховете си и да представим пред Него 

обещанията Му.” (Преглед и Вестител, 28.05.1895,  част 2). 

„Никакви външни форми не могат да изместят простата вяра и съвършеното себеотри-

цание. Потребно е да разберем, че никой не може чрез собствени усилия да се освободи от собс-

твеното си АЗ. Всичко, което можем да сторим, е да осъзнаем, че Христос действа. Езикът на 

душата трябва да бъде: Господи, вземи сърцето ми; защото аз не мога да Ти го дам. То ти 

принадлежи. Пази го чисто, защото аз не съм способен на това. Спаси ме, въпреки самия 

мен, спаси ме от това мене, което е тъй далеч от възможността да бъде християнин. Преоб-

рази ме, оформи ме, въздигни ме в една чиста и свята атмосфера, където чистият и богат 

поток на Твоята любов ще може да премине през моята душа. Не само в началото на христи-

янския живот трябва да се отричаме така от себе си. Трябва да подновяваме това себеотрицание 

при всяка стъпка, която правим в посока към небето. Всички наши добри дела зависят от една 

сила, която е вън от нас. Прочее, потребно е съкрушеното, разкаяно и смирено сърце да въздиша 

непрестанно по Бога и постоянно да въздига пред Него горещите си изповядвания. Едничката ни 

сигурност се намира в отричането на АЗ-ът и в пълната ни зависимост от Христос.” (Притчи 

Христови, стр.159).  
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Фалшива култура на съживление  

Не трябва да поддържаме или подкрепяме каквато и да е небиблейска дисциплинираща 

молитва или методи на молитва, които се коренят във формиране на духовно движение, мисти-

цизъм, или окултизъм – такива като съзерцателна молитва, центрираща молитва, повтарящи се 

молитви, молитвени лабиринти и т.н. 

Марк Финли пише, в книгата  Господи, съживи ни отново: „Грижата на Сатана в пос-

ледните дни не са неспасените хора. Той вече ги е сграбчил. Неговата грижа са християните. 

Като внася заблуда в църквата, той ще подведе милиони.” (стр. 75). 

„Преди да се излеят над земята последните Божии наказания, сред народа на Гос-

пода ще има такова възраждане на първоначалното благочестие, каквото не е било виж-

дано от времето на апостолите…. Врагът на човечеството иска да попречи на това дело. Преди 

да дойде времето за такова пробуждане, той (Сатана) ще се стреми да го предотврати чрез 

фалшификации. В църквите, попаднали под измамната му власт, Сатана ще създаде впечатле-

нието, че се изливат особени Божи благословения. Ще се формира мнение, че има голям интерес 

към религията. Множества ще ликуват, че Бог работи за тях по чуден начин, а всъщност делото 

ще бъде вдъхновявано от друг дух. Под маската на религия Сатана ще се старае да разшири вли-

янието си над целия християнски свят…. Въодушевлението и смесицата от истини и заблуди са 

така пригодени, че да подвеждат. Никой обаче не трябва да се остави да бъде заблуден. В 

светлината на Божието Слово не е трудно да разберем същността на тези движения. Можем да 

сме сигурни, че няма благословение от Бога там, където хората пренебрегват свидетелството на 

Библията и отхвърлят ясните, изпитващи душата истини, които искат самоотверженост и 

отричане от света…. „По плодовете им ще ги познаете.” (Великата борба, стр. 464).  

 

Осъзнато истинско пробуждане  

В ревността ни да избегнем фалшивия дух на съживление, трябва да внимаваме да не 

угасим пламъка на истинското! 

„В днешно време е налице почти всеобща липса на вяра за действията на Светия 

Дух, особено по отношение на дарбите. Неверието прогонва Духа далеч от ума. То угасва Духа 

и оставя множествата да бъдат изложени на измамите в тези последни дни. Отново, тези, които 

чрез неверие угасват Духа в тези последни дни ще бъдат зле подготвени да споделят големите 

благословения които Бог обещава чрез пророк Йоил, цитиран от Петър /Деян 2:17, 18/. „И в пос-

ледните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще про-

рокуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите 

Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.” „Ранният дъжд” 

беше даден в деня на Петдесетница и ранните християни правеха усилия семето на Евангелието 

да покълне и пусне корен. „Късният дъжд” идва, за да узрее златната жетва в Божието хранили-

ще. Погрижи се, скъпи читателю да не би чрез неверие да угасиш Духа и да бъдеш изоли-

ран от това голямо благословение предназначено за „тези, които вярват.” (Духовни дарби, т. 

3, стр. 19). 
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„Кръщението със Светия Дух, както в деня на Петдесетница, ще води до съживле-

ние на истинската религия и извършване на много чудни дела. Небесните интелигенти ще 

дойдат всред нас и човеците ще говорят така, както са движени от Светия Божи Дух. Но ако би 

трябвало Бог да работи с хората, както го е правил в деня на Петдесетница, мнозина, които 

твърдят, че вярват истината би трябвало да знаят толкова малко за дейността на Светия Дух, за 

да викат: „Пазете се от фанатизъм”. Те биха казали на тези, които са изпълнени с Духа: „Тези 

мъже са се опили от ново вино.” /Деян. 2:13/.... Големият грях на тези, които изповядват, че 

са християни е, че не отварят сърцата си да получат Светия Дух. Когато душите копнеят за 

Христос и търсят да бъдат едно с Него, тогава тези, които са доволни с външната форма на бла-

гочестието възкликват: „Бъдете внимателни, не отивайте в крайности”…. Но докато трябва да 

бъдем внимателни да не отиваме в човешко възбуждане, не трябва да бъдем всред тези, които 

ще повдигат разследвания и ще подхранват съмнения по отношение делото на Божия Дух.” (Ще 

приемете сила, стр. 322).  

„Но, казва Господ, даже и сега, обърнете се към Мене с цялото си сърце, с пост, с плач и 

с ридание; и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог.” 

/Йоил 2:12, 13/. 

Когато се смирим пред Божия трон, изповядаме греховете си и ходатайстваме за други, 

сърцата ни ще се съкрушат и понякога ще има плач! Но, истинския знак, че Бог е донесъл ис-

тинско съживление всред нас ще бъде преобразяването, което ще се случи в живота ни. 

„Послушание е критерият за истинското следване на Христос. Спазването на запо-

ведите доказва искреността на нашите твърдения, че обичаме Бога. Ако ученията, които 

приемаме, убиват греха в сърцата ни, пречистват душите от всяко петно и принасят плодове на 

святост, можем да сме сигурни, че това е Божията истина.” (Мисли от планината на благослове-

нията, стр. 146). 

Проверка чрез Писанията 

Тъй като тъмнината на измамата е разпръсната в християнския свят, единственият на-

чин да се пазим да не бъдем измамени, е да проверяваме всичко чрез Божието Слово. 

„Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, 

наистина няма зазоряване за тях.” /Ис. 8:20/. На Божият народ е дадено наставлението, че 

Свещеното Писание ще бъде негова защита срещу влиянието на фалшивите учители и 

срещу измамната сила на духовете на тъмнината. Сатана използва всяко възможно коварст-

во, за да попречи на хората да получат познание върху Библията, защото тя ясно разкрива него-

вите измами. При всяко съживяване на Божието дело князът на злото започва да действа още 

по-активно. Сега той полага най-големи усилия в последната борба срещу Христос и последова-

телите Му. Последната голяма измама скоро ще се открие. Антихристът ще върши удивителни-

те си дела пред собствените ни очи. Фалшивото ще прилича толкова много на истинското, 

че ще бъде невъзможно да се разграничат едно от друго, освен чрез Свещеното Писание. 

Чрез свидетелството му трябва да се проверява всяко твърдение и всяко чудо…. Единствено 

укрепеният с библейски истини ум ще може да устои в последния голям конфликт.” (Великата 

борба, стр. 593). 
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„Бог желае да има на земята народ, поддържащ Библията и само Библията като 

мярка за всички учения и основа за всяка реформа…. Живеем в най-тържествения период от 

историята на света. Участта на лутащите се човешки маси, населяващи земята е пред непосредс-

твено разрешение. Нашето бъдещо благополучие, както и спасението на другите, зависят от по-

соката, в която вървим сега…. Необходимо е да се смиряваме пред Господа с пост и молитва 

и да разсъждаваме много върху Неговото Слово, особено върху сцените на съда. Сега трябва 

да търсим по-дълбока и по-жива връзка с Бога. Нямаме нито миг за губене.” (Великата борба, 

стр. 595, 601). 

„Сатана добре знае, че ако подведените от неговите атаки пренебрегват молитвата 

и изучаването на Писанията, ще бъдат победени. Затова изобретява всевъзможни средства, за 

да спечели умовете.” (Великата борба, стр. 519). 

„Тъмнината на злото обкръжава хората, които пренебрегват молитвата… .Защо Божите 

синове и дъщери имат толкова малко желание за молитва, след като тя е ключът в ръцете на 

вярата, който отваря небесната съкровищница, съхраняваща несметните богатства на 

Всемогъщия?” (Пътят към Христос, стр. 94). 

„Предстоящото време на скръб и мъка ще изисква вяра, с която да се издържа на умора, 

изтощение, глад; вяра, която няма да се разклати, макар да бъде тежко изпитана…. Онези, кои-

то не желаят да се отрекат от собственото си Аз, които не желаят да застанат пред Бога в 

агония и да се молят дълго и задълбочено за благословение, няма да го получат. Да се бо-

риш с Бога – колко малко хора знаят какво означава това! Колко малко хора са оставали дълго 

време насаме с Господа, вглъбени, със силното желание да получат Неговото благословение! 

Колко малко хора вярват непоклатимо в Божиите обещания, когато вълните на неописуемо с 

човешки език отчаяние връхлетят върху молещия се!” (Великата борба, стр. 621, 622). 

Публична изповед на греха 

Често се повдига въпроса, „Какво е подходящо да се изповяда публично?” Ако тялото 

на Христос знае за греха, или ако лицето е спънка за други чрез неговите/нейните действия или 

поведение, тогава публичната изповед винаги е подходяща. От друга страна, личната изповед се 

насърчава. Видението на Елън Уайт за Генералната Конференция през 1902 година помага да се 

изясни това и представя полезни уроци за нас днес. Помнете, един от най-големите страхове на 

Сатана е, че ще отстраним всяка пречка между нас и Христос. Така молитвата ни трябва да бъ-

де: „Нищо между душата ми и Спасителя, така, че да може да се вижда благословеното Му ли-

це; нищо, което и най-малко препятства Неговото благоволение. Запази пътя чист! Нека нищо 

не застава помежду ни.” 

„Какво можеше да бъде”…. може да бъде!                                    

„Един ден по обяд пишех за работата, която можеше да се извърши при последната Ге-

нерална Конференция, ако мъжете, които заемат отговорни постове следваха волята и пътя на 

Бога. Онези, които имаха голяма светлина, не ходеха по нея. Събранието приключи и съкруша-

ване на сърцата не се прояви. Хората не се смириха пред Бога, както трябваше да направят и 

Светият Дух не бе даден. 
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До тук бях писала, когато изгубих съзнание и изглеждаше, че присъствам на една сцена 

в Батъл Крийг. Бяхме събрани в аудиторията на палатката. Отправихме молитва към небето, 

изпяхме песен и пак се помолихме. Към Бога бяха отправяни най-усърдни молитви. В събрани-

ето се чувстваше присъствието на Светия Дух. Той действаше мощно и някои присъства-

щи плачеха на глас. 

Един, който беше паднал на колене стана и каза, че в миналото не се е чувствал привър-

зан към определени лица, не ги е обичал и че сега се вижда такъв, какъвто е. С голяма сериоз-

ност той повтори вестта към църквата в Лаодикия: „Понеже казваш: Богат съм, обогатих се и 

нямам нужда от нищо.” „В моята самонадеяност се чувствах точно така” – каза той. „А не зна-

еш, че ти си окаяният, сиромах, сляп и гол.” „Сега виждам, че това е моето състояние. Очите ми 

се отвориха. Бях груб и несправедлив. Считах се за праведен, но сърцето ми е съкрушено и виж-

дам нуждата от скъпия съвет на Този, Който дълбоко ме изпита. О, колко благодатни и изпъл-

нени с любов са думите: „Съветвам те да купиш от Мене злато пречистено през огън, за да се 

обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, за да не се вижда срамотата на твоята голота, и колу-

рий, за да помажеш очите си, та да виждаш.” /Откр. 3:17, 18/. 

Говорителят се обърна към онези, които се молеха и каза: „Има нещо, което трябва да 

направим. Трябва да изповядаме греховете си и да смирим сърцата си пред Бога.” Той направи 

сърцераздирателни изповеди и тогава пристъпи към някои от братята един след друг, протягаше 

ръката и искаше прошка. Онези, на които говореше скочиха на краката си, изповядваха се и мо-

леха за прошка, като падаха един на друг на вратовете си и плачеха. Духът на изповядването се 

пръсна по цялото събрание. Това беше време на Петдесетница. Пееха се хваления към Бога и 

това дело продължи до късно през нощта, почти до сутринта. Следните думи често бяха изгова-

ряни: „Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам, затова бъзе ревностен да се покаеш. 

Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще 

вечерям с него и той с Мене.” /Откр.3:19, 20/. 

Никой не изглеждаше да е толкова горд, че да не направи сърдечна изповед и тези, 

които ръководеха това дело, бяха лица, които имаха влияние, но които по-рано нямаха 

кураж да изповядат греховете си. В събранието имаше такава радост, каквото никога по-рано 

не е имало. 

Тогава се събудих от състоянието, в което бях изпаднала и за кратко време не можех да 

осъзная къде съм. Все още държах перото в ръката си. Изговорени ми бяха думите: „Това мо-

жеше да стане. Господ чакаше да стори всичко това за народа Си. Цялото небе чакаше да 

излее благословенията си.”…. и върху мен дойде една агония на разочарование, когато осъз-

нах, че това, което бях видяла не беше действителност.” (Свидетелства към църквата, том 8, 

стр. 104, 105, 5 януари, 1903,  Към църквата в Батъл Крийк). 

Нека погледнем повече върху принципите във връзка с темата за публичната и 

личната изповед: Писанието ни заръчва: „И така, изповядайте един на друг греховете си и мо-

лете се един за друг, за да оздравеете.” /Як. 5:16/. На човек, който желае да се молят за него, 

трябва да се каже следното: „Ние не можем да видим какво е в сърцето ти, нито да знаем тайни-

те на твоя живот. Те са познати само на тебе и на Бога. Ако се разкайваш за греховете си, твой 
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дълг е да ги изповядаш.” Грехове от личен характер трябва да се изповядат на Христос, 

единствения Посредник между Бога и човека, защото „…ако съгреши някой, имаме Ходатай при 

Отца, Исуса Христа Праведния.” /1 Йоан 2:1/. Всеки грях е оскърбление на Бога и трябва да Му 

бъде изповядан чрез Христос. А всеки публичен грях трябва да бъде публично изповядан. 

Неправда, извършена към някого, трябва да бъде уредена с ощетения. Ако някой, който желае 

да оздравее, е затънал в клеветничество, ако е всявал раздори в семейството, сред съседите си 

или в църквата, ако е предизвиквал сръдни и разединение и чрез лошите си навици е подвеждал 

и други да грешат, трябва да се изповяда пред Бога и пред онези, които са били засегнати от то-

ва. „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти 

от всяка неправда.” /1Йоан 1:9/. (Съвети към църквата, стр. 304). 

„Всички са склонни да грешат, всички правят грешки и падат в грях; но ако този, 

който се отклонява иска да види грешките си, както са извършени, под убеждението на Божия 

Дух, и в смирение на сърцето ги изповяда пред Бога и пред братята, може да бъде възстановен; 

тогава раната, която грехът е причинил може да бъде излекувана. Ако се следваше този курс, в 

църквата би имало много повече детска непринуденост и братска любов, сърце със сърце 

биещо в унисон.” (Ревю енд Хералд, 16.12.1890, част 2). 

„Паднете върху скалата и се строшете. Тогава Христос ще ви даде истинското небесно 

достойнство. Нека гордостта, себелюбието и упованието в собствената правда не пречат на 

никого да изповяда греха си. Само ако ги изостави, човек ще може да изиска изпълнението на 

обещанието: „Който крие престъпленията си, няма да успее, но който ги изповяда и остави, ще 

намери милост.” /Пр. 28:13/. Не скривайте нищо от Бога и не пренебрегвайте изповядването на 

грешките си пред братята.” (Избрани вести, т. 1, стр. 326). 

 „Здравето на душата ви, единството на вашите братя, може да зависи от посоката 

която следвате в тези неща. Смирете се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси своев-

ременно…. Някои виждат грешките си, но мислейки, че изповедта ще накърни достойнството 

им, извиняват греховното си поведение и се защитават от дисциплината, която тази изповед би 

донесла на душата…. В изгубване пътеката на изповедта, те пропускат да бъдат верни при-

мери за хората. Виждат грешките на другите, но как ще имат смелостта да им дадат съвета 

„Изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете”, когато са 

пропуснали да следват този съвет в собствения си живот?.... Не е приятно; защото не ласкае 

гордостта им, но укорява и наранява? Служители и народ, ако изобщо са спасени, трябва да са 

спасени ден след ден, час след час. Трябва да гладуват и жадуват за правдата на Христос, прос-

ветлението на Светия Дух.” (Основи на християнското възпитание, стр. 239). 

 „Истинската изповед има винаги точно определен характер и признава точно определе-

ни грехове, които могат да бъдат от такова естество, че да трябва да се кажат само пред Бога; 

може да са прегрешения, които трябва да бъдат изповядани пред определени личности, наране-

ни чрез тях; или пък може да са от обществен характер – в такъв случай е необходимо да се из-

повядат публично. Но всяка изповед трябва да бъде ясна и точна, признаваща именно тези гре-

хове, за които сме виновни…. Изповед без истинско покаяние и промяна няма да бъде прие-

та от Бога. В живота трябва да настъпят решителни промени; всичко оскърбително за Бо-
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га трябва да бъде отстранено. Ето резултата от истинската скръб за греха. Това, което трябва 

да направим е ясно представено: „Измийте се, очистете се; отстранете от очите Ми злото на де-

лата си; престанете да вършите зло; научете се да вършите добро; стремете се към правосъдие; 

облекчавайте угнетените; съдете право за сирачето; застъпвайте се за вдовицата.” /Ис. 1:16,17/ 

(Пътят към Христос, стр. 38, 39). 

Пречки за молитва  

Молим се в съмнение. Як. 1:6; Марк 11:24.  

Молим се по наша собствена воля. 1Йоан 5:14 

Търсим дара, вместо Дарителя. Як. 2:23 

Молим се с молитви, за да подхранваме собствените си амбиции. Як. 4:3 

Живеем в непослушание. Ис. 59:1, 2; Пс. 66:18. 

Предаваме се в молитва твърде лесно. Лука 18:1-8. 

Проявяваме осъдителен дух спрямо другите. Лука 6:37. 

Не можем да прощаваме. Марк 11:26. 

Имаме неуредени отношения. Мат. 5:23, 24. 

Запушваме си ушите за виковете на нуждаещите се. Пр. 21:13. 

Не проявяваме почит в собствените си семейства. 1 Петр.3:7. 

Не сме се научили да пребъдваме в Христос. Йоан 15:7. 

„Когато не получаваме на момента нещата, за които сме се молили, все още трябва 

да вярваме, че Господ чува и ще отговори на молитвите ни. Толкова сме грешни и късогле-

ди, че понякога молим за неща, които не биха били благословение за нас, и небесният ни Баща с 

любов отговаря на молитвите като ни дава това, което ще е най-доброто за нас – онова, което 

бихме желали, ако имахме божествено просветление, за да видим всички неща, такива каквито 

са в действителност. Когато на молитвите ни изглежда, че не се отговаря, трябва да се придър-

жаме за обещанието, защото отговорът сигурно ще дойде и ще получим благословението, от 

което най-много се нуждаем. Но да твърдим, че на молитвата винаги ще се отговори по 

единствения начин, за който настояваме и за нещата, които искаме, е дързост. Бог е твърде 

мъдър, за да допусне грешка, и твърде добър за да ни откаже всяко добро нещо, от което се 

нуждаем, за да ходим изправени. Тогава не се страхувайте да Му се доверите, дори когато не 

виждате непосредствения отговор на молитвите ви.” Молитва, стр. 102. 

„Когато работата се увеличава и хората започват да постигат успехи в Божието де-

ло, има опасност от упование в човешки планове и методи.Човек започва да се моли по-

малко и вярата му намалява. Подобно на учениците за нас има опасност да забравим, че зависим 

от Бога и да превърнем собствените си дела в Спасител. Необходимо е да не сваляме поглед от 

Исус и да помним, че вършим работата чрез Неговата сила. Макар че трябва да работим искрено 

за спасението на погиналите, необходимо е да отделяме време за размисъл, за молитва и за изу-
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чаване на Божието Слово. Само дейността, която се извършва с много молитва и е осветена от 

Христовите заслуги, ще се окаже накрая полезна за нашето спасение.” (Копнежът на вековете, 

стр. 362). 

Нуждата от постоянство  

„Попитах ангела защо няма повече вяра и сила в Израел. Той каза: „Много скоро пуска-

те ръката на Господа. Продължавайте да изпращате молитвите си пред престола и издър-

жайте чрез силна вяра.” (Ранни писания, стр. 73). 

„Трябва да има искрена молитва. Отслабвайте ръцете на врага като се борите с Бога в 

молитва.” (Доклад на Тихоокеанския съюз, 5 юни, 1902). 

„Неговата (на Яков) победа е доказателство за силата на настойчивата молитва. Всич-

ки, хванали се за Божиите обещания като него, така сериозни и устойчиви като него, ще 

успеят, както успя той. Онези, които не желаят да се отрекат от собственото си „аз”, и да зас-

танат пред Бога в предсмъртната борба и да се молят дълго и сериозно за благословение, няма 

да го получат. Да се бориш с Бога – колко малко хора знаят какво означава това!…. Колко малко 

хора вярват непоклатимо в Божиите обещания, когато вълните на неописуемото с човешки език 

отчаяние връхлети върху молещия се!” (Великата борба, стр. 621). 

„Тъмнината на дявола обкръжава хората, които пренебрегват молитвата.... Защо Божии-

те синове и дъщери имат толкова малко желание за молитва, след като тя е ключът в ръцете на 

вярата, който отваря небесната съкровищница, съхраняваща несметните богатства на Всемогъ-

щия?” (Пътят към Христос, стр. 94). 

„Ако можем да видим цялата дейност на човешките средства, така, както са пред Бога, 

ще видим, че единствено работа, извършена с много молитва, която е осветена от Христо-

вите заслуги, ще устои в изпита на съда.” (Християнска служба, стр. 263). 

„Молитва и вяра са тясно свързани и трябва да се изследват заедно. В молитвата с 

вяра има божествена наука; това е наука, която всеки, който иска да направи успешно делото на 

живота си, трябва да разбира. Христос казва, „Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че 

сте го получили, и ще ви се сбъдне.” /Марк. 11:24/. Той изяснява, че искането ни трябва да е 

според Божията воля; трябва да молим за нещата, които Той е обещал и каквото и да получим, 

трябва да го използваме, за да вършим волята Му. Условията са дадени, обещанието е 

недвусмислено.” (Молитва, стр. 105). 

„Сега трябва да се запознаем с Бога, като изследваме обещанията Му. Ангели изпитват 

всяка сериозна и искрена молитва. По-скоро трябва да престанем да търсим собственото си 

удовлетворение, отколкото да занемарим общуването с Бога. Ако са одобрени от Бога, и най-

дълбоката бедност, и най-решителното себеотрицание са по-добри от богатства, почести, удобс-

тва и приятелства без одобрението Му. Трябва да отделяме време за молитва.” (Великата борба, 

стр. 622). 

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

ни подарил, без да сме Го помолили.” (Великата борба, стр. 525). 
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„Ден след ден преминава във вечността, доближавайки ни все повече до приключване 

на изпитанието. Както никога преди това, трябва да се молим Светия Дух все по-изобилно 

да ни бъде предаван.” (Евангелски работници, стр. 288). 

„Докато единодушните молитви възлизаха с вяра към небето, дойде и отговорът. 

Мястото, където се бяха събрали, се разтърси, и Духът им беше даден отново.” (Деяния на 

апостолите, стр. 67). 

 

Напред на колене, 

молейки се за дъжд! 

 

Мисли от църковни водители  

„Тези от нас, тук в седалището на Генералната Конференция, искаме да благодарим на 

вашия ARME молитвен екип за онова, което дадохте възможност Бог да извърши по време на 

Годишното заседание последната седмица (Октомври 2010 г.)! Видяхме отговорите на молитви-

те през седмицата как Бог движеше  сърцата ни по всички главни направления. Издигането на 

застъпнически молитви и възможността нашите делегати да идват и да се молят, и също да бъ-

дат отправяни молитви за тях, отличаваше тези събрания. Не бихме узнали до вечността онова, 

което Господ направи за нас по причина на тези от вас, които прекарваха толкова много време 

бързайки към стаята за молитва.” 

Джери Пейдж – 

Секретар на Пасторския отдел на Генералната Конференция 

 

„Бях толкова вдъхновен от молитвения екип на ARME и тяхното молитвено служене, по 

време на последния Годишен съвет на Генералната Конференция, че поканих екипа да дойде и 

да работи с нашата дивизия на последните годишни заседания в Южна Африка, където църков-

ните водители от 23 страни ще бъдат събрани заедно. Това, което екипа на Обединената молитва 

прави не е ново или част от нещо като "ново появило се движение". То е съвсем библейско. 

Помните ли историята с победата на Исус Навин над амаличаните, когато Аарон и Ор издигаха 

ръцете на Мойсей по време на битката (Изх. 17:8-16)? Тази обединена молитва е също доказа-

телство в живота на Мойсей, Авраам, Даниил, Естир и други в Библията. Този начин на искрена, 

постоянна, обединена молитва (ако е преживяна) ще донесе богато благословение във всяка 

църква и всяка конференция по света, и като резултат, Божият Дух ще бъде излят, и Исус ще се 

завърне както е обещал!” 

Пол Ратсара –  

Президент на Дивизия Южна Африка – Индийски океан 
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Източници за молитва и съживление 

Книги 

Истинско съживление – Елън Уайт 

Делата на апостолите – Елън Уайт 

Господи, съживи ни отново – Марк Финли 

10 дни в горницата – Марк Финли 

Ако Моят народ се моли – Ренди Максуел 

40 дни в молитва – Денис Смит 

Сайтове 

10 дни в молитва: www.tendaysofprayer.org 

Съживление и реформация: www.revivalandreformation.org 

Съживени чрез Словото Му: www.revivedbyhisword.org 

ARME Библейски лагер: www.armebiblecamp.com 

Свидетелства за обединена молитва: www.unitedprayer247.com 

Електронната версия на тази книга е:  http://bit.ly/prayingforrainbook 

Авторско право 2011, 2012 от Мелъди Месън, ARME Молитвено служене, и Жанет 

Пейдж, асоцииран пасторски секретар за молитва и пасторски семейства, Генерална Конферен-

ция на АСД 

Освен ако не е изрично споменато, всички Библейски текстове са взети от Новата вер-

сия на крал Яков, авторско право 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc., Publishers. Текст отбеля-

зан KJV е взет от Версията на Крал Яков. Другите цитати са от книги или статии написани от 

Елън Г. Уайт, освен ако не е отбелязано друго. Подчертаните добавки са от съставителите. 

Този мини наръчник за молитва се разпространява безплатно. Насърчава се свободното 

му превеждане, копиране и отпечатване, докато съдържанието трябва да се запази непокътнато, 

авторското право е на по-горе споменатите страни, когато материалът се разпространява и се 

предлага безплатно. Оригиналната електронна версия на този мини-наръчник може също да бъ-

де получена като се посети един от споменатите по-горе сайтове. Моля, контактувайте с нас  

(unitedprayer247@gmail.com) ако имате въпроси относно използването на тези материали. 

 

„Даром сте приели, даром давайте.” Мат. 10:8 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.revivalandreformation.org/
http://www.revivedbyhisword.org/
http://www.armebiblecamp.com/
http://www.unitedprayer247.com/
http://bit.ly/prayingforrainbook
mailto:unitedprayer247@gmail.com

