
 

 

10 дни на молитва 2021 
 

Въведение 

Добре дошли на инициативата Десет дни на молитва 2021! Вярваме, че молитвата 
е място, където се ражда съживление. Бог е извършил много чудеса през изминалите 
години, когато сме Го търсили с пост и молитва. Светият Дух е осъществявал обръщане, 
подновяване на страстта за евангелизъм, съживяване на църкви и излекуване на 
взаимоотношения. Ето няколко свидетелства от изминалите години.  

През Десет дни на молитва отправих две молитви: 1) за дъщеря ми, да бъде 
освободена от робството на пристрастяването и 2) за съпруга ми, да дойде при 
Господа. Следващата година прославих Бога  за дъщеря ми, която каза, че осем месеца 
е „чиста” от амфетамини, не е бездомна, и работи на пълно работно време. 
Съпругът ми беше кръстен отново  и заедно участвахме в Десет дни на молитва 
тази година. Цялата слава принадлежи на Бог, нашият Баща чрез Исус Христос. 
/Н.Х./ 

Като църква започнахме да се молим за дъжд, тъй като в страната ни имаше 
голяма суша. Обстановката бе стресираща и всеки бе изпаднал в паника, но искам да 
благодаря на Бога, че след три дни Той отговори на молитвите ни. Сега всеки ден 
вали. /Л.М./ 

Чрез молитва болни бяха излекувани, отчуждени семейства отново се 
свързаха, надежда се появи дори в тези, на които смъртта бе отнела обични близки, 
а други хора отново посветиха живота си на Бога. Служим на един жив Бог! С 
нетърпение очакваме да видим какво изобилие ни е приготвил тази година. /Дерек/ 

Чул ли си Божия призив за съживление? Библията е пълна с обещания за теб: 

 “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/. 

„И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите когато Ме потърсите с цялото си сърце” 
/Ерем. 29:13/.  

„И всеки, който призове името Господне, ще се избави” /Йоил 2:32/. 

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас” /Як. 4:8/. 

„Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза 
при него и ще вечерям с него, и той с Мене” /Откр. 3:20/. 
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Където и да се намираш в живота сега, Бог е по-близо, отколкото мислиш. Иска да 
излее благословенията Си над твоето семейство, твоята църква, твоето общество и твоя 
свят! 

Тема на нашите молитви: Търсене на съживление 

Тази година, през Десет дни на молитва, ви каним да се молите за съживление 
чрез силата на Светия Дух. Приемете Божието обещание към Зоровавел като отправено 
лично към вас: „Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите” 
/Захария 4:6/. С други думи, „Каквото планирате, ще бъде осъществено не чрез силата 
на армия, нито чрез човешка сила; но по-точно Духът Ми ще го извърши! Аз, Господ Бог 
Всемогъщият обещавам това” /преведено от Хелмут Хаубайл в немската версия 
Надежда за всички/. 

Бог иска да осъществи невероятни неща в нашия живот и в живота на църквите ни 
днес. Той възнамерява да отиде далеч отвъд нашите възможности. Само чрез постоянна 
молитвена връзка с Него можем да извършим работата, която е приготвил. Бог ни 
заповядва: „Извикай към Мен и Аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики и чудни неща, 
които не знаеш” /Еремия 33:3/. 

Присъедини се към нас в молитва за съживление и обещаното изливане на Светия 
Дух. Търси първо Божието царство и гледай Него през отворените прозорци на небето! 

Насоки за времето на молитва  

 Нека молитвите ви да бъдат кратки – само едно или две изречения по темата. 
Осигурете  време и на други да го правят. Можете да се включвате в молитвата колкото 
пъти искате – просто като в разговор. 

Не се безпокойте, когато настъпи мълчание. Това е възможност всеки да слуша 
гласа на Светия Дух.  

   Пеенето на общи песни, както Духът ви води е също голямо благословение. 
Не е нужно да има пиано, капелното пеене също е добро. 

Вместо да говорите върху нуждите си, които ще представите в молитва, по-добре 
се молете за тях. Тогава и други могат да се молят за вас и да изискват обещанията, от 
които се нуждаете.  

Изискване на обещанията 

Привилегия за нас е да изискваме Божиите обещания в молитвите си. Всички 
негови заповеди и съвети са също и обещания. Той никога не изисква от нас нещо, което 
не можем да извършим с Неговата сила. 

Лесно е да се концентрираме върху личните си нужди, трудности и 
предизвикателства, да стенем и ридаем за нашето положение, когато се молим. 
Това не е целта на молитвата. Молитвата означава да усилим вярата си. Ето защо ви 
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насърчаваме да изисквате Божиите обещания докато се молите. Отклонете погледа 
си от вас самите и от слабостите ви и го насочете към Исус. Чрез гледане на Него се 
променяме по Неговия Образ. 

Елън Уайт предлага това насърчение: „Всяко обещание в Божието Слово е за 
нас. В молитвите си представяйте като залог словото на Йехова и с вяра изисквайте 
Неговите обещания. Неговото Слово е гаранцията, че ако искате с вяра, ще получите 
всички духовни благословения. Продължавайте да искате и ще получите 
неизмеримо повече изобилие над всичко, което искате или мислите” /В небесни 
места, стр.71 англ./. 

Как можем да изискваме Неговите обещания? Например, когато се молим за мир, 
можем да цитираме Йоан 14:27 и да кажем: „Господи, Ти си ни казал в Словото Си, „Мир 
ви оставям, Моя мир ви давам, Аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава 
сърцето ви, нито да се бои.” Дай ми мира, който си обещал да ни оставиш.” Благодарете 
на Господа на момента, че Той ви дава мир, дори да не го чувствате. 

Постене 

Насърчаваме ви да приложите  постенето на Даниил през тези десет дни. 
Започването на годината с молитва и пост е превъзходен начин да посветим живота 
си на Бог през настъпващата година. Елън Уайт ни казва: „Сега и винаги в бъдеще, 
до края на вековете Божиите люде трябва да бъдат по-искрени, по-бдителни и 
уповаващи се не на своята мъдрост, а на мъдростта на своя Водач. Трябва да се 
определят дни за пост и молитва. Може да не се изисква пълно въздържане от 
храна, но тя да бъде ограничена и възможно най-обикновена” /Диета и храна, 
стр.134, изд. „Нов живот”, 1993 г./. 

Знаем, че Даниил се е хранил десет дни с плодове и зеленчуци. Насърчаваме и вас 
през тези десет дни да приемате много скромна храна. Ако искаме да имаме бистри 
умове, когато слушаме Божия глас, и ако искаме да си приближим по-близо до Него, 
трябва да сме сигурни, че храната не ни пречи. 

Постенето не е само въздържане от храна. Насърчаваме ви да се въздържате 
и от телевизия, филми, компютърни игри, и дори от Фейсбук и Ю Тюб. Някои неща, 
които сами по себе си не са лоши, могат да отнемат много от времето ни. Оставете 
настрана всичко възможно, така че да имате повече време да прекарвате с Господа. 

Постенето не е бърз начин да получим чудо от Бога. Постенето е възможност да се 
смирим, за да може Бог да действа в и чрез нас. Нека се приближаваме по-близко до 
Него чрез молитва и пост, и Той ще се приближава по-близо до нас. 

Светият Дух 
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Бъдете настойчиви да искате Светият Дух да ви покаже за какво да се молите в 
личния си живот, или при особено положение. Библията ни казва, че не знаем как да се 
молим, и че Светият Дух е Оня, Който ходатайства за нас.  

“Трябва не само да се молим в Христовото име, но и под вдъхновението на 
Светия Дух. Това обяснява значението на следното изказване, че Духът „ходатайства 
в нашите неизговорими стенания” Римл. 8:26. Бог изпитва наслада да отговаря на 
такава молитва. Когато с настойчивост и пламенност представяме молитва в името 
на Христос, именно в тази пламенност лежи и Божият залог, че ще отговори на 
молбата ни „несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, Еф. 3:20” /Притчи 
Христови, стр. 88, 89, изд. Ел Уай, 2013 г./.  

Вяра  

Духът на пророчеството ни уверява, че „молитва и вяра ще направят това, 
което никоя земна сила не може да направи” /По стъпките на Великия Лекар, стр. 
509 англ./. А също и, че „можем да се молим за всяко нещо, което е обещал да ни 
даде; тогава трябва да вярваме, че получаваме и да благодарим на Бога, че сме  
получили” /Възпитание, стр. 238, изд. „Нов живот” 1996 г./. Създавайте навик чрез 
вяра да благодарите предварително на Бог за това, което Той ще направи и как ще 
отговори на молитвите ви.    

Молитва за други  

През тези десет дни на молитва ви насърчаваме да се молите настоятелно за 
Божия народ, който има място в живота ви. Изберете пет до седем души – те могат 
да бъдат роднини, приятели, съработници, съседи или просто познати. Отделете 
време и искайте от Бог това, за което Го молите. Молете Го да ви изпълни с чувство 
на загриженост за тези хора. Запишете техните имена на лист хартия и го поставете 
на видно място, например, във вашата Библия. Записаните имена ще ви изпълнят с 
по-голяма увереност и ще бъдете удивени да видите как Бог работи в отговор на 
Вашите молитви! 

Предизвикателство за достигане на обществото в Десет дни на молитва 

Исус ни призовава не само да се молим, но и да служим в практичните нужди на 
тези, които са около нас. „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; 
странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в 
тъмница бях и Ме споходихте” /Мат. 25:34, 35/. 

В книгата  „По стъпките на Великия Лекар” четем: „Трябва да водим 

пълноценен живот – живот на размисъл и на активна дейност, на тиха молитва и на 

усилена работа” /стр. 424, изд. Нов живот/. Нашият Спасител  е показал толкова 
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много любов към нас и ние имаме привилегията да споделяме тази любов с 

приятели, съседи и чужденци в нужда. 

Искайте от Бог да ви покаже как Вие и църквата Ви да служите на други след 

Десет дни на молитва. Докато работите, за да организирате дейностите за служене, 

избягвайте споменаването на тези ангажименти, за да не губите фокуса на 

молитвата. „Личното усилие за други трябва да бъде предшествано от много 

молитва в тайната стаичка, защото се изисква много мъдрост, за да се разбира 

науката за спасение на души. Преди да се общува с хората, трябва да се общува с 

Христос. Пред престола на небесната благодат се получава подготовка за служене 

на хората” /Молитва, стр. 313 англ./. 

В предложените онлайн материали Десет дни на молитва ще намерите документ 
с идеи за достигане на обществото. Исус ви кани да бъдете Негови ръце и крака за 
нуждаещия се свят.  

Главен отговорник за ежедневното молитвено служене: Хелмут Хаубайл. 

 Материалите са подготвени от Пасторския отдел на Генералната Конференция на 
АСД. 

Освен ако изрично е отбелязано, всички библейски текстове са взети от  

БИБЛИЯ или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, Пето ревизирано 
издание 2007 г., Българско библейско дружество 2007 

Повече източници за съживление 

Главният отговорник за молитвеното водителство  е Хелмут Хаубайл. След като е 
работил години като бизнесмен, на 37 години той отговаря на Божия призив за служба. 
Служил е като директор на Адвентния дом за сестри в Германия, редактор на 
ежеседмичен  мисионски  бюлетин и провежда мисионска дейност в Централна Азия и 
Индия. В последните години вдъхновява вярващите по света със своите семинари и 
книги, включително преведената на много езици Стъпки към лично пробуждане. 

Хелмут Хаубайл кани читателите да получат безплатно книгата Стъпки към лично 
пробуждане  на неговия уебсайт: https://steps-to-personal-revival.info / Налице е на 
повече от 40 езика  и като аудиокнига/. Допълнителни книги включват Пребъдване в 
Христос  и Изпълнени с Духа съработници на Исус /скоро ще излезе от печат/. 

Участниците в Десет дни на молитва  са поканени да четат следващите глави в 
допълнение към ежедневното молитвено четиво. 

 

 

https://steps-to-personal-revival.info/
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Ден 1  

Стъпки към лично пробуждане, Глава 1, „Исус, Най-скъпоценният подарък” 

Ден 2  

Изпълнени с Духа съработници на Исус, Глава 1,  „Бог те обича” 

Ден 3  

Пребъдване в Исус, Глава 2, “Предаване на Исус” 

Ден 4  

Стъпки към лично пробуждане, Глава 2, Кой е центърът на нашите проблеми? 

Ден 5  

Стъпки към лично пробуждане, Глава 2, „Кой е центърът на нашите 

проблеми?” 

Ден 6 

Стъпки към лично пробуждане, Глава 3, „Разрешими ли са нашите проблеми 

и как?” 

Ден 7 

Стъпки към лично пробуждане, Глава 5, „Ключът към практичното 

преживяване” 

Ден 8 

Пребъдване в Исус, Глава 4, „Послушание чрез Исус” 

Ден 9 

Изпълнени с Духа съработници на Исус,  Глава 3, „Кой е на работа: Бог чрез 

мен, или аз за Бога?” 

Ден 10 

Изпълнени с Духа съработници на Исус, Глава 10, „Духовно мисиониране – 

обновление  в три стъпки” 
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Търсене на съживление 
ДЕН 1 –  НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯТ ДАР НА ИСУС  

 

“Колко повече вашият небесен Баща ще даде Светият Си Дух на онези, които 
искат от Него!” /Лука 11:13/ 

 

Нямам нищо 

„Господи, научи ни да се молим!” умоляваха учениците. Те виждаха как Исус се 
свързваше ежедневно с Своя Небесен Баща и копнееха за същата сила в своя живот.  

Исус отговори с един запомнящ се молитвен урок в три части: Господната молитва, 
притчата за приятел идващ посред нощ, и като кулминация - нуждата от постоянна 
молитва за Светия Дух /Лука 11:1-13/. 

 В притчата /стихове 5-8/, човек няма нищо, с което да нахрани посетител, който 
идва късно вечерта. Човекът бързо отива до своя съсед и го моли да му даде хляб, за да 
нахрани посетителя,  обяснявайки „Нямам нищо.” Продължава да умолява, докато 
накрая  получава хляб, с който да нахрани своя гост. Тази история ни учи, че трябва да 
идваме при Исус, за да имаме нещо, което да споделяме с други. Когато искаме да 
предложим хляба на живота, често осъзнаваме, че нямаме нищо какво да дадем! 

Тогава Исус свързва проблема в притчата /Нямам нищо/ с нашата нужда да искаме 
Светия Дух: „И Аз ви казвам, искайте и ще ви се даде” /Лука 11:9/. 

Исус ни кани: Продължавайте да искате   

Тук в Лука 11 глава, Исус подчертава 10 пъти, че трябва да искаме Светия Дух в 
живота си. Не познавам друг пасаж, където Той с толкова любов настоява да вземем 
нещо при сърце. 

“И Аз ви казвам: 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 онзи, който 
хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще 
му даде камък или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако му поиска 
яйце, ще му даде скорпион? И така, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на 
децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от 
Него!” /Лука 11:9-13/ 

В тези няколко стиха Исус използва глагола искам шест пъти и подчертава идеята  
с търся два пъти и хлопам два пъти. Това са изцяло действени глаголи. Ясно показва, че 
трябва да предприемем действие, за да бъдем изпълнени със Светия Дух. Последната 
употреба на искам на гръцки е в продължително време, което означава че трябва да 
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искаме не само веднъж, но да продължаваме да искаме постоянно. Ясно, Исус иска с 
тази сърдечна покана да събуди желанието ни за Светия Дух. Той знае, че сега ни липсва 
нещо много съществено, ако не искаме постоянно богатите благословения на Светия 
Дух. 

  В книгата Притчи Христови четем: „Бог не казва, че ако се помолим само веднъж 
ще получим. Той ни приканва да искаме. Да постоянстваме неуморно в молитва. 
Настойчивото искане изпълва молещия се с по-сериозно отношение и с по-силно 
желание да получи нещата, за които се моли” /стр. 87/. 

И помислете за момент, защо Сам Исус е прекарвал толкова много време 
ежедневно в молитва? Елън Уайт обяснява: „Сутрин след сутрин Той общуваше със Своя 
Небесен Баща, получавайки от Него всекидневно свежо кръщение със Светия Дух” 
/Знамения на времето, 21 ноември 1895 г./. 

Несъмнено, Исус е наш Пример за това. Запитай се: Ако Исус се е нуждаел от 
всекидневно освежаване със Светия Дух, тогава колко по-важно е това за мен? 

 Свидетелство и предизвикателство от член на църквата. 

“През изминалите две години съм се молил всеки ден за изливането на Светия Дух 
в моя живот…. Моето ходене с Бога бе невероятно. Плодът на Духа в Галатяни 5 глава 
стана много по-видим  в живота ми откакто молех Исус да живее в мен, да върша волята 
Му и ежедневно да ме обновява със Светия Дух. Имам голяма радост в четене на 
Библията и споделяне на Христос с други, и имам силно желание да се моля за други, 
освен това, начинът ми на живот драматично се промени…. Предизвиквам ви да се 
молите всеки ден да бъдете изпълвани със Светия Дух за шест седмици и вижте какво 
ще се случи” /КХ/. 

Молене с Божието Слово 

Защо не получаваме повече отговори на молитвите ?  

“Просите, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; 

карате се и се биете; но нямате, защото не просите.  Просите и не получавате, защото 

зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.” /Як. 4:2, 3 

Скъпи Небесен Татко, молим прости ни, че сме били небрежни, да искаме 

постоянно Светия Дух. Благодарим Ти, че ако изповядаме греховете си, Ти си 

верен да ги простиш. 

Молитвата ни показва колко много ценим Божия дар. 

“И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко 

повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 

11:13/. 
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Скъпи Татко, благодарим Ти, за обещанието да ни дадеш Светия Дух. 

Молим за изливането на Светия Дух сега, и Ти благодарим за отговора. Научи ни 

да се осланяме на това обещание. 

Бог иска да ни даде изобилен живот! 

“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както 

казва Писанието. А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат, 

защото Святият Дух още не беше даден, понеже Исус още не бе се прославил.” /Йоан 

7:38, 39/ 

Скъпи Господи, благодарим Ти, че осигуряваш реки от жива вода за тези, 

които вярват в Тебе. Молим, помогни ни да живеем всекидневно, постоянно 

предадени на Христос, така че да можеш да изпълниш това обещание в живота 

ни.  

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава: Благодарете за определени специфични 

благословения и прославете Бога за Неговата доброта. 

Изповед:  Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога 

за Неговото прощение. 

Водителство: Молете Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения.  

Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на местната църква, 

съюзната и световната църква.  

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с 

прослава или песен. 

Предложения за песни : „Ела, Исусе мой”, № 99; „Съвсем съм убеден, Боже мой”, 
№ 101; „О, всевечни Душе Свети”, № 17. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 2 –  ДА СГРАБЧИМ ДАРА  

 

“…Какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете 
Христовата любов…” /Ефесяни 3:18, 19/ 

 

Получаване, предаване, растеж  

Как можем да преживяваме пълнотата на Божията любов? Прочетете какво казва 
апостол Павел в Ефесяни 3:14-21  

1.  Първо, нуждаем се да получим дара на Светия Дух. „Да ви даде според 
богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния 
човек” /ст. 16/. 

2. Следващо, да предадем живота си на Христос и да живеем в тясна връзка с 
Него, така „чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца” /ст. 17/. 

3. Тогава вярата ни израства и става зряла чрез Христос и Светият Дух в нас. 
Ние  сме „вкоренени и основани в любовта” /ст. 17/. 

Резултатът? Преживяваме пълнотата на Божията любов. Той ни дава силата „да 
разберем заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и 
дълбочината и да познаете Христовата любов” /ст. 18, 19 п.ч./. 

Божията любов преодолява всяко изпитание 

Да вземем  притчата за блудния син в Лука 15:11-32. Един ден по-младият син 
отишъл при баща си /който символизира Бог/ и декларирал че иска да напусне дома, и 
да живее своя живот. Очевидно правилата в домакинството на баща му /Божиите 
заповеди/ не му пасват. Синът поискал  своя дял от наследството, което още нямал право 
да притежава. Въпреки това бащата му дал неговия дял, давайки му пълна свобода, 
защото го обичал и уважавал неговия избор /точно както Бог прави с нас/. 

Тогава синът отпътувал на далечно място и продължил да изразходва парите си в 
бурни компании и с леки жени. Когато парите започнали да намаляват, кръгът от 
неговите „приятели”  все повече намалявал и накрая не останал никой. За да се влоши 
още повече ситуацията, настъпил глад в областта, където живеел. Отчаян за оцеляването 
си, започнал да търси работа, но единствената дейност, която намерил била да пасе 
свине. Измъчван от глад, работел под забрана да яде дори храната на прасетата. 

Както често се случва при бедствия, започнал да размисля върху живота си. 
Осъзнал че всички работници в дома на баща му имат излишък от храна, докато той 
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гладувал, така че дал обещание да се върне при баща си, като му каже: “Татко, съгреших 
против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като 
един от наемниците си” /стихове 18, 19/. 

Синът тръгнал към дома със смесени чувства, но баща му вече го забелязал. 
Изпълнен със състрадание, бащата изтичал напред, паднал на врата на своя син, и го 
целунал, въпреки че синът бил мръсен и дрипав. Преди синът да завърши своята 
изповед, бащата извикал слуги, да му донесат най-хубавите дрехи и да подготвят 
празненство. Той обичал своя син и сега, точно както и преди. В този разказ научаваме 
цялата история на спасението  - покаянието и изповедта на грешника, Бог Отец, Който 
чака с копнеж и радостното посрещане, когато се върнем. Бог ни обича безусловно! Но 
трябва да отидем при Него, точно както синът се връща при баща си. Божията любов 
преодолява всяко изпитание. Той няма да пропусне да те приветства. 

Само когато синът се завърна, бащата можеше да излее цялата си любов. Само 
тогава  синът можеше  да приеме всичко, което бащата искаше да му даде. Накрая нищо 
не застана на пътя на тяхната интимна връзка, и синът можеше да преживее цялата 
доброта на своя баща, който никога не спря да го чака. 

 Да се върнем на въпроса – как можем да преживеем пълнотата на Божията 
любов? Като живеем в пълно, ежедневно предаване на Христос чрез силата на Светия 
Дух. И когато Божията любов изпълва живота ни ние ставаме канали на Неговата любов 
за други. Колкото повече даваме, толкова повече получаваме. Елън Уайт казва: „Ти се 
нуждаеш от  всекидневно кръщение с любовта, която в дните на апостолите ги направи 
всички единодушни” /Свидетелства към църквата, т. 8, стр. 193/. 

И защо е толкова важно да разбираме тази божествена любов? „Павел разбра, че 
характерът на Христос трябва да се схване, преди хората да Го заобичат, да видят кръста 
с очите на вярата. Тук трябва да започне изучаването, което ще бъде цел и песен на 
изкупените през цялата вечност” /Деяния на апостолите, стр. 123/. Каква радост е да 
се изучава безкрайната, многообразна любов на нашия Спасител! Защо не избереш днес 
да обърнеш очите си към Исус? 

Молене с Божието Слово 

Коя е голямата заповед? 

“Исус му каза, „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си 

душа, и с всичкия си ум.… А втора подобна на нея е тази: „Да възлюбиш ближния си 

както себе си” /Мат. 22:37, 39/. 

Татко, благодаря Ти че ме обичаш. Моля Те, помогни ми да Те обичам с 

цялото си сърце, с цялото си същество, с всичките си чувства, с цялата си сила. 
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Благодаря Ти, че вече си отговорил на тази молба според Твоята воля. Искам да 

обичам ближните ми с Твоята помощ. Направи ме канал на Твоята любов. 

Как можем да разберем дълбочината на Божията любов? 

“Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез 

Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, 

така, че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с 

всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината на 

Христовата любов” /Ефес. 3:16-18/. 

Татко, моля Те да ме укрепиш вътрешно чрез Светия Дух. Нека Христос да 

живее в мен чрез вяра и да ме ръководи, така че да съм твърдо вкоренен в 

Неговата любов. Тъй като тази молба е в съгласие с Твоята воля, благодаря Ти, 

че ме слушаш и отговаряш. 

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава: Благодарете на Бога за конкретни специфични 

благословения  и Го прославете за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете няколко минути  за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение. 

Водителство:  Искайте от Бога мъдрост за днешните предизвикателства и 

решения. 

Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на местната ни църква, 

съюзната и световната църква. 

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковните членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с 

прослава или песен. 

Предложения за песни: „О, Любов пречудна, свята”, № 150; „Ах, вяра! Ах, 
преблаги дар!”, № 144; „Аз съм чул, че ме люби Христос”, № 88. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 3 –  КЛЮЧЪТ Е ПРЕДАВАНЕ  

 

“Да представите телата си в жертва жива, свята благоугодна на Бога, като ваше 

духовно служение” /Римл. 12:1/ 

 

Моето пътуване  

Бях бизнесмен, на 36 години, когато един приятел, който беше пастор внезапно 
почина на 41-годишна възраст. Това породи един въпрос в ума ми: Какво би се случило, 
ако Бог ме призове да бъда пастор? Изобщо не го желаех. Цяла седмица се борех 
горчиво и водих преговори с Бога – сутрин, обед и вечер. Обяснявах Му как бих могъл да 
Му служа по други начини. Очевидно, Той не слушаше моите възражения, и когато 
коленичих пред леглото ми без да представям повече аргументи, една тиха мисъл влезе 
в ума ми: Бог те обича!  И аз си мислех:  Да, вярвам това. 

След няколко минути, доверието в Божията любов ме доведе до цялостно 
себепредаване.  И тогава получих мир. След година и половина Бог ме призова да стана 
пастор. Години по-късно, аз все още съм Му толкова благодарен. Неговата безгранична 
любов и мъдрост ми показаха съвършено различен път от този, който съм имал в ума си. 
Сега виждам че това предаване предизвика големи благословения в живота ми. Бог ме 
е водил по най-добрия възможен начин. 

Защо предаване? 

Както пише Гери Уилямс, „Пълното предаване е ключът за спасение, за 
новорождение, за победа над грях и изкушение, и за изпълване със Светия Дух” /Как да 
се изпълним със Светия Дух и да знаем това/. Не можем достатъчно силно да 
подчертаем тази насърчителна вест. 

Точно както след себепредаването Бог можеше да ме използва напълно, така 
апостол Павел трябваше да предаде стария си живот и планове, когато Бог го призова по 
пътя към Дамаск. В писмото си към Римляните, Павел по-късно умолява настойчиво 
вярващите „да представите телата си в жертва жива” и „предоставяйте себе си на Бога 
като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата” /Римл. 
12:1; 6:13/. 

Мнозина не са се предали на Бога /често не от незнание/, но вместо това са взели 
своя живот в собствените си ръце. Нямат силата на Светия Дух, Който е дарът, пораждащ 
всички други Божии дарове. „Но както всяко друго обещание, и то е дадено с известни 
условия. Има много хора, които вярват и претендират за него пред Господа; те говорят 
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ЗА Христос и ЗА Светия Дух, но не се ползват от Тях. Не предават душата си, за да бъде 
ръководена и управлявана от Божията сила”/Копнежът на вековете, стр. 413/. 

Като човешки същества се съпротивляваме когато ни се отнема свободата, но 
Божието желание за нас е противоположно: „Бог желае да ни излекува, да ни освободи. 
Но тъй като това изисква пълно преобразяване, подновяване на цялото наше естество, 
трябва ние самите всецяло да се предадем на Него” /Пътят към Христос, стр. 43/. 

Живот в грях не е в свобода, както обичаме да си представяме. „Всеки, който 
отказва да предаде себе си на Бога, е под властта на друга сила. Той не принадлежи на 
себе си. Може да говори за свобода, но е в най-жалко робство. Не му се позволява да 
види красотата на истината, тъй като умът му е контролиран от Сатана.  

Докато се ласкае, че следва решенията на собствения си разум, той изпълнява 
волята на княза на мрака. Христос дойде да разкъса робските вериги на душата” 
/Копнежът на вековете, стр. 282/. 

 Какво губим когато се предадем на Христос? Той е в състояние да ни освободи от 
тиранията на самите нас – от завист, негодувание, избухливост, алчност, пристрастяване, 
гняв, гордост, самонадеяност, обезсърчение, вътрешни комплекси и повече. Помнете, 
всяко човешко същество е неговият или нейният най-голям собствен проблем. „В 
осъществяващата се промяна, когато душата се предава на Христос, има най-висше 
чувство на свобода” /Копнежът на вековете, стр .282/. 

Но грънчарят може да работи само с глината, която е в ръцете му. Ето защо трябва 
да се предадем на Бога. „Предаването на всички наши сили на Бога значително 
опростява проблема на живота. Това отслабва и скъсява хиляди борби със страстите на 
естественото сърце” /Моят живот днес, стр. 6 амер. изд./.  

 Само предаването води към трайна радост. „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. Нищо в света не може да ги 
натъжи, след като Исус ги радва със Своето присъствие. В пълното приемане на Христос 
има пълен покой” /Копнежът на вековете, стр. 195/. Той те кани днес да преживееш този 
пълен покой. 

Молене с Божието Слово 

Направи ни инструменти на Твоята любов  

“Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а 

предоставяйте себе си на Бога  като оживели от мъртвите и телесните си части на 

Бога като оръдия на правдата” /Римл. 6:13/. 
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Господи, искаме да Ти предадем всяка част от нашия живот. Използвай ни 

като инструменти за Твоя слава. 

 

Направи живота ни акт на поклонение. 

“И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в 

жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение” /Римл. 12:1/. 

Татко, благодарим Ти толкова много за поканата да станем нови създания. 

Покажи ни как да Ти се предаваме всекидневно без ограничения. Помогни ни чрез 

Твоята сила да Те следваме във всички неща.  

Запази ни от Сатана 

 “Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е 

родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него” /1 Йоан 5:18/. 

Господи, благодарим Ти за обещанието че ще ни пазиш от злия, когато сме 

се предали на Тебе. Води ни в Твоята пътека на съвършена радост. 

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава:  Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бога за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога за 

Неговото прощение. 

Водителство: Молете Бог да ви дари мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения. 

Нашата църква:  Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква. 

Местни нужди:  Молете се за местните нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в 

прослава или песен. 

Предложения за песни: „От що друго се нуждая” № 103; „Сърцето си на Тебе аз 
ще дам”, № 104; „Що да направя за Исуса?”, № 107. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 4 –  ПРИЛАГАНЕ НА СЪЖИВЛЕНИЕТО В ПРАКТИКАТА  

 

“Нямате, защото не искате, просите и не получавате, защото зле просите, за да 
пилеете във вашите сладострастия” /Як. 4:2, 3/ 

 

Картина и възможности 

Представете си че някой изнася проповед за съживление в църквата ви. С 
последния апел, проповедникът поканва слушателите да приемат Исус и да Го следват 
завинаги. Може никой  да не отговори. Може би няколко. Може би много. Тъй като Бог 
е създал човешките същества със свобода да избират, не можем да правим заключение 
колко ще отговорят на поканата. Докато все още хората приемат Божията вест и я 
прилагат на практика – дали поради публична проповед, лично изучаване на Библията, 
евангелизъм чрез приятелство, или прояви на божествена намеса – тогава нашето 
свидетелство определено е успешно. Този начин на ефективност е дар на Светия Дух. 
Ние сме на заден план – удивително – и гледаме как Бог извършва чудеса.  

Но твърде често нашият християнски живот е почти неефективен. Това не означава 
че църковните ни програми и плановете ни за достигане до обществото са напразни. 
Господ сигурно е благословил – доколкото е възможно искрените ни човешки усилия. 
Но колко по-богата би била нашата опитност, ако бяхме получили пълното изливане на 
Светия Дух? Само Бог знае възможностите! Проповедникът Хенри Т. Блекъби пише: „Той 
/Бог/ще направи повече за шест месеца с хора, които са  посветени на Него, отколкото 
ние можем да направим за шестдесет години без Него” /Блекъби, Да преживеем Бога, 
стр. 108, ревизирано издание/. 

Да се молим за съживление е съществено, но не трябва да спираме  до там. 
Поканвам ви да направите необходимите стъпки за действително преживяване на 
лично съживление. С Божието благословение, животът ви може да стане по-ефективен 
и пълноценен от когато и да било преди. Домът и църквата ви също могат да преживеят 
нов живот. 

Какво липсва?  

Първо, някои въпроси: Кой е центърът на всичките ни проблеми? Духовен ли е? 
Може ли липсата на Светия Дух да лежи в корена на хладката ни християнска опитност? 
Ако отговорът е да, тогава защо Светият Дух липсва в живота ни? 

Библейският отговор: „Не получавате, защото не искате. Искате, но не получавате, 
защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия” /Як. 4:2,3/. Както научихме 
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при четене в Ден 1, Бог ни кани да искаме постоянно Светия Дух в нашия живот. „Защо 
не гладуваме и жадуваме за дара на Духа, след като това е средството, чрез което трябва 
да получим сила? Защо не говорим за това, не се молим за това, не проповядваме това?” 
/Свидетелства към църквата, т. 8, стр. 25/. 

 Яков също заявява, че не получаваме, защото „зле просите”. Вероятно това 
означава, че Бог не може да ни благославя, когато умовете ни се занимават с „плътски 
неща”. Павел обяснява, „Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, 
които са духовни – за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът 
на Духа значи живот и мир” /Римл. 8:5, 6/. 

Какво е „плътският ум”, за който Павел говори? Всъщност, Божието Слово описва 
три групи хора и тяхната връзка с Бога. Всяка група има своите различни нюанси в 
зависимост от родителско възпитание, унаследен характер, себеконтрол, възраст, 
култура, възпитание и т.н. Но въпреки тези различия, намираме само три основни групи: 
„естественият” или „светски” човек, „духовният” или „изпълнен с Духа” човек, и 
„плътският” човек или лице „на плътта”.  

Тези три групи са описани в 1 Коринтяни 2:14-16 и 3:1-4. За сега само ще споменем 
мимоходом естествения човек; той живее в света и още няма връзка с Бога. Членовете 
на църквата принадлежат към другите две групи, и един бърз поглед на всяко описание 
ще помогне да се открие къде се крие главния проблем. Въпросът е, към коя група 
принадлежа? Кратък тест ще ми помогне да се диагностицирам – нека запомним, че 
искаме да погледнем в собствения си живот, не в живота на други! Какъв вид личност 
сме? 

Естествен: Няма връзка с Бога. Той „не възприема това, което е от Божия Дух, 
защото за него е глупост” /1 Кор. 2:14/. 

Духовен: Има истинска, пълноценна връзка с Бога. Когато сме духовни, „имаме 
умът /Духът/ на Христос” /1 Кор. 2:16/.  

Плътски: Има формална или разделена връзка с Бога. „И аз, братя, не можах да 
говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос” /1 Кор. 
3:1/. 

Идваме на Ден 5: Каква е разликата между духовния и плътския християнин? 

Coming up on Day 5: What is the difference between a spiritual and a carnal Christian? 

Молене с Божието Слово 

Светият Дух насочва мислите ни. 

“Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни 

– за духовното” /Римл. 8:5/. 
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 Татко, знаем че сме или под влиянието на нашата плът, или на Светия Дух. 

Молим, направи ни духовни християни  и постави умовете ни на разположение на 

Духа. 

Страстите няма повече да ни владеят. 

“И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти” /Гал. 

5:16/. 

Господи, благодарим Ти, че Светият Дух прекъсва силата на греха в живота 

ни. Молим да расте плодът на Духа в сърцата ни. Благодарим Ти за това чудесно 

обещание. 

Духът ни освобождава от осъждане.  

“И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които 

ходят не по плът, но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в 

Христос Исус от закона на греха и на смъртта”/Римл. 8:1, 2/. 

Татко, какво благословение е да знаем, че робството на греха е сломено 

когато живеем в Светия Дух. Благодарим Ти, че Христос е понесъл нашата вина 

върху Себе Си и ни е освободил от греха и смъртта. 

Повече молитвени предложения  

Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бога за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение. 

Водителство: Искайте от Бога мъдрост за днешните предизвикателства и 

решения. 

Нашата църква: Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква. 

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговаряне: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в 

прослава или песен. 

Предложения за песни: „О, прибежище добро”, № 98; „Честит тоз ден”, № 137; 
„Не желая богатство”, № 105. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 5 –  ДУХОВЕН ИЛИ ПЛЪТСКИ:  КАКВА Е РАЗЛИКАТА?  

 

“А ние имаме ум Христов” /1 Кор. 2:16/ 

 

Нашата връзка с небето  

Преди да определим духовните и плътски християни, трябва да помним че не 
говорим за „грешници” и „негрешници”. Всички хора, както духовните така и плътските 
са грешници и се нуждаят от Спасител. Нашата праведност идва единствено от Него. 
Вместо това, критерият за принадлежност към едната или другата група е нашата лична 
връзка със Светия Дух. Бог е установил че не можем да прекъснем връзката със Светия 
Дух, без да навредим на връзката ни с небето /Мат. 12:32/. Елън Уайт обяснява, „този, 
който отхвърля делото на Светия Дух, отива толкова далеч, че покаянието и вярата не 
могат да достигнат до него. Бог действа в сърцето чрез Духа” /Копнежът на вековете, 
стр. 188/. 

Струва си да повторим: единственото лице, което може да прецени дали съм 
духовен или плътски, съм самият аз. Бог може да работи в други сърца и няма нужда от 
мен да поставям етикет на църковни членове. Добрата новина е, че ако съм разочарован 
от това, което ми разкрива в сърцето, Той може да ме промени започвайки от днес! 

Духовният член на църквата  

Духовният член на църквата е наистина обърнат християнин. Въпреки че е роден 
като грешник, той е наречен „духовен” защото има жива и растяща връзка със Светия 
Дух. Апостол Павел пише, „Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. 
Защото „Кой е познал ума на Господа, за да може да Го научи?” А ние имаме ум [Дух] 
Христов” /1 Кор. 2:15, 16/.  

Исус е центърът на духовния живот на човека и царува в неговото сърце и 
определя неговите приоритети. Духовният човек се е посветил изцяло на Исус и иска 
постоянно Светия Дух /Лука 11:13/. В контекста на Лаодикия, духовният човек може да 
бъде наречен „горещ” /Откр. 3:15/. В притчата за десетте девици той е наречен 
„разумен” /Мат. 25:2-4/. Духовният човек живее „изобилен живот” /Йоан 10:10/ и е 
изпълнен с „цялата Божия пълнота” /Ефес. 3:19/. Радва се че е бил „спасен чрез вяра” 
/Ефес. 2:8/. Въпреки че духовният човек среща препятствия и изкушения, той гледа на 
Исус. 
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Плътският член на църквата 

Плътският човек може да има лъжлива или формална /разделена/ връзка с Бога. 
Може да проявява спокойно безразличие към Светия Дух, или открито да се бунтува. Ето 
какво казва апостол Павел: „И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а 
като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; 
защото още не можете да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и до сега сте 
плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски, и не 
постъпвате ли по човешки? Защото когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм 
Аполосов, не сте ли като човеци слаби?” /1 Кор. 3:1-4/. 

Тук заключаваме, че определящият фактор трябва да бъде връзката ни със Светия 
Дух. Плътският представлява човек, който живее със силата на плътта си, с обикновена 
човешка сила, не чрез Светия Дух. И най-голямата трагедия е че не е избрал да получи 
вечен живот /Римл. 8:9/. 

Павел се обръща към плътските хора със „скъпи братя”, което показва че се 
обръща към членове на църквата. Той не може да им говори като на „духовни хора” 
защото не са достатъчно изпълнени със Светия Дух. Не са израснали във вяра както биха 
могли да бъдат. Може да си църковен член от много години и все още да си плътски 
християнин. Може да познаваш Библията и все още да не си духовно зрял. Много 
плътски християни се чувстват неудовлетворени, разочаровани, или им липсва цел в 
духовния живот. Някои са апатични и казват: „Ние сме грешни. Не можем да направим 
нищо по въпроса” 

Други плътски християни са ентусиазирани и активни, може би горди от важните 
им позиции в църквата. Тъжно, Исус казва, „В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! 
Господи! Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в 
Твое ли име извършихме много чудеса? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви 
познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие” /Мат. 7:22, 23/. Къде е 
бил проблемът? Те не са имали лично отношение с Исус и нямат жива връзка със Светия 
Дух. 

Ако сега установите че сте плътски християнин, окуражете се! Имате възможността 
да започнете нов живот точно сега. Много плътски християни са в това положение без 
да го осъзнават, и може би вече се молите за по-дълбока опитност на вярата. Исус желае 
„вашата радост да стане пълна” /Йоан 15:11/, и Той ви кани да си почивате в сигурната 
надежда на вечния живот. 
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Молене с Божието Слово  

Все още плътски, но има надежда. 

“И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като 

на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можете 

да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото докато 

има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?” 

/1 Кор. 3:1-3/. 

Скъпи Господи, благодарим Ти, че в този текст си включил думичката 

„още”, за да ни напомня че не трябва да оставаме в това състояние. Искаме да 

се променим днес. Благодарим Ти, че когато живеем в Светия Дух сме излекувани 

от завист, разпри и разделения. 

Искаме ли с плътски мотиви? 

„Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; 

карате се и се биете; но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото 

зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия” /Як. 4:2, 3. 

Татко, живеем в духовна бедност защото не искаме, или искаме с 

егоистични, човешки мотиви. Молим Те, преобрази нашите молитви и ни 

ръководи чрез Светия Дух. 

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава:  Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бога за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бога за 

Неговото прощение. 

Водителство: Искайте от Бог да ви даде мъдрост за днешните 

предизвикателства и решения. 

Нашата църква: Искайте Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква. 

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с 

прослава или песен. 

Предложения за песни:  „Такъв, какъвто съм, със срам”; № 97; „На живота изворът 
е”, № 95; „Живот има в поглед към Христа”, № 92.  
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Търсене на съживление 
ДЕН 6 –  БОЖИЕТО РЕШЕНИЕ НА НАШАТА БОРБА  

 

“Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста 
си всеки ден и нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; 

а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси” /Лука 9:23, 24/ 

 

Две тайни за продължаващо съживление  

Исус предлага решение за плътските християни, които искат да станат духовни 
християни. Той казва, „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас” /Йоан 15:4/. „Пребъдвайте в 
Мен”. Но как? 

Елън Уайт казва че пребъдването в Христос означава – 

1. “постоянно да се приема Неговият Дух” и  

2. “живот на безрезервно посвещение и служене за Бога” /Копнежът на 
вековете, стр. 416/. 

Тези две части на божественото решение водят не само до съживление, но и до 
щастлив християнски живот. Защо? Исус каза, „Това ви говорих, за да бъде Моята радост 
във вас и вашата радост да стане пълна” /Йоан 15:11/. Като направим тези две стъпки, 
ние преживяваме „Христос във вас”, или Неговото присъствие във всекидневния ни 
живот, и това означава че споделяме надеждата на Неговата слава  /Колосяни 1:27/. 

Решаващият пункт:  Ежедневно искаме и получаваме чрез вяра изливането на 
Светия Дух, и ежедневно предаваме всичко, което имаме и сме на Бога. Той осигурява 
радостта! 

В Ден 1 говорихме за това колко е важно да искаме Светия Дух, и в Ден 3 
изследвахме нуждата си от цялостно предаване. Днес ще погледнем към тези две стъпки 
с особен фокус върху нуждата ни да искаме и да се предаваме ежедневно. 

Защо трябва ежедневно да искаме Светия Дух? 

Преди години четох една история за гангстер, който се е обърнал към Христос. С 
цяло сърце изповядал своето лъжесвидетелство, кражби, и други криминални действия, 
и като резултат преживял невероятната божествена намеса. Бог напълно преобърнал 
живота му. 

Това ме впечатли. Казах си, справям се добре с почти всичко, но не съм преживял 
подобна опитност. Тогава се помолих „Господи, аз също искам да изповядам всичките 
си познати грехове и тези, които предстои да ми покажеш. Освен това, ще ставам час по-
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рано сутрин, за да се моля и да чета Библията. Искам да видя дали ще се  намесиш и  в 
моя живот.” 

Слава на Бога, Той се намеси в живота ми! Не защото спечелих някаква заслуга 
като ставах рано, но защото ежедневно се поставях там, където Светият Дух може да ме 
достигне. Ако свежото кръщение със Светия Дух бе необходимо вседневно за Исус на 
тази земя, колко повече ние се нуждаем от тази сила? Павел пише за вътрешния човек 
че „всеки ден се подновява”, и се моли Божият народ „да се утвърждава здраво чрез 
Неговия Дух във вътрешния човек” /2 Кор. 4:16 и Ефес. 3:16/. И Елън Уайт предлага тази 
надежда: „Бог има повече желание да изпрати Светия Дух на тези, които Му служат, 
отколкото родителите да дадат добър подарък на децата си. Всеки библейски работник 
трябва да представи своята молба на Бога за всекидневно кръщение с Духа” /Деяния на 
апостолите, стр. 23/. Нашият „вътрешен човек” се нуждае от ежедневна грижа. 

Защо трябва ежедневно да се предаваме на Исус? 

Когато се опитваше да помогне на учениците Си да разберат цената на жертвата 
на ученичеството, Исус им каза: „Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от 
себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва” /Лука 9:23/. Да се отречем от 
себе си означава да  позволим на Исус всеки ден да контролира живота ни. Апостол 
Павел го обяснява по следния начин: „Аз всеки ден умирам” /1 Кор. 15:31/. 

Като човешки същества ние се съпротивляваме да се предадем, забравяйки че 
„когато съм слаб, тогава съм силен” /2 Кор. 12:10/. Получаваме физически живот при 
раждане, но се храним всеки ден за да поддържаме здравето. Получаваме духовен 
живот когато се родим отново, но продължаваме да се нуждаем всекидневно от духовна 
храна, или ще умрем. Точно както не можем да приемем нашата храна за дълъг период 
напред във времето, така не можем да се предаваме на Христос за утре. Елън Уайт пише, 
„Колкото и пълно да е било нашето посвещение при обръщането, ще бъде напразно 
освен ако не се подновява ежедневно” /Нашият Баща се грижи, стр. 144 англ./. 

Как  да започнем  

Най-добрия и единствен начин ежедневно да приемаме Светия Дух и да се 
предаваме на Исус е като имаме ежедневно лично богослужение. Ако не избираме Бог 
всеки ден, нашите обещания и добри намерения са като „пясъчни въжета” /Пътят към 
Христос, стр. 47/. Ще се посветиш ли днес да прекараш най-добрата част от деня с Него? 
„Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави” 
/Мат. 6:33/. 
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Молене с Божието Слово 

Да оставаме в най-добрата връзка, която имаме 

“Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от 

само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в 

Мен….Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да 

желаете и ще ви се сбъдне” /Йоан 15:4, 7/. 

Господи, благодарим Ти за растящото ни доверие, когато всекидневно Ти се 

предаваме. Води ни да опознаваме по-добре Светия Дух. Нека Твоите желания 

бъдат наши желания. 

Да живеем всеки ден в най-добрата връзка  

“Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи 

кръста си всеки ден и нека Ме следва” /Лука 9:23/. 

Скъпи Господи, научи ни да Те поставяме на първо място във всичко! Покажи 

ни как да започваме всеки ден с Теб! 

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава : Отдайте благодарност за конкретни специфични 

прояви на Неговата любов и прославете Бог за Неговата доброта. 

Изповед:  Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение. 

Водителство: Искайте от Бог мъдрост за днешните предизвикателства и 

решения. 

Нашата църква:  Искайте Бог да благослови усилията на нашата местна, 

съюзна и световна църква  

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и да отговорите с 

прослава или песен. 

Предложения за песни: „За Тебе всеки час”, № 185; ”Боже, да ме не оставиш”, № 
190; „Сърцето си на Тебе аз ще дам”, №104.  
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Търсене на съживление 
ДЕН 7 –  ДА  СЕ МОЛИМ С БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ  

 

“Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори” 

/Мат. 7:7/ 

 

Невъзможните победи стават възможни 

 „Исус ни е изкупил „за да приемем обещания Дух чрез вяра” /Гал. 3:14/. Но как да 
изградим вяра в това което Той е обещал? Как трябва да се молим за да сме сигурни, че 
сме изпълнени със Светия Дух? Как едно съживено сърце води до наистина зрял 
християнски живот? 

От много години знаех за една молитвена практика наречена „молитви с 
обещания”, но от дълго време не бях я практикувал. Когато открих благословенията от 
молитви с Божиите обещания, исках да ги споделя с други. Преди няколко години 
написах книгата Стъпки към лично пробуждане, в която бе включена глава за това как  
молитвата с Писанието е ключът за практичната християнска опитност. Някои читатели 
ми изпратиха тези свидетелства: 

 “Никога не съм мислил, че мога да намеря такова ново познание за молитвата – 
молитва, основана на Божиите обещания, както сте го обяснили. Междувременно, Бог 
ми даде победи в моя живот, които никога не съм мислил, че са възможни”. 

 “Откакто се научих да се моля с обещания, животът ми се преобрази…. Съпругата 
ми забеляза цялостна промяна в мен. Аз също съм изненадан от себе си.” 

Опитай за себе си 

Какво означава да се молим с обещания? Избираме библейско обещание или 
заповед и в молитва отправяме тези думи обратно към Бога. Настояваме да направи 
това, което е обещал. Разрешаваме Му да води молитвите ни и да ни говори чрез 
Неговото Слово. И ако чувстваме съмнение – както всеки понякога може да почувства - 
посочваме на обещанията и ги изискваме като лично гарантирани от Бога. Когато 
изпълваме сърцата и молитвите си с Писанието, вярата ни се усилва и идваме до 
познание на Божия ум както никога преди. Елън Уайт пише: “Да заличим Божиите 
обещания от Словото е все едно да заличим Слънцето от небето…. Бог е вложил 
обещанията в  Словото Си, за да имаме вяра в Него. В тези обещания Той отдръпва 
завесата на вечността”/Моят живот днес, стр. 338 англ./. 



 

26 
 

Библията предлага ясно водителство за молитвите ни. Първо, казано ни е да 
отправяме молитвите си в името на Исус. „Ако поискате нещо в Мое име  ще го направя” 
/Йоан 14:14/. При това Бог дава обещание, че отговаря на молитвите според Неговата 
воля: „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата 
воля, Той ни слуша” /1 Йоан 5:14, 15/. Бог разкрива волята Си в Своите заповеди и 
обещания дадени в Библията, и ние можем да разчитаме на Него, че ще извърши това, 
което е обещал. Стих 15 продължава: „И ако знаем че ни слуша, за каквото и да 
попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него” 

 Какво означава това? Когато се молим за нещо, което знаем че е по Неговата воля, 
Той вече е отговорил в същия момент. Може все още да не забележим видими 
резултати. И по правило не забелязваме нещо емоционално. Но на молитвите ни е 
отговорено чрез вяра, не чрез нашите чувства. Чувствата ще дойдат по-късно, но за сега 
се доверяваме на обещанието. 

Например, научил съм нещо, когато съм се молил с хора зависими от алкохол и 
цигари. В момента, когато се молят за освобождение, може да не забележат нищо. 
Трябва да приемат освобождението чрез вяра. Но вероятно няколко часа по-късно 
забелязват, че нямат старата страст за пиене или пушене. В този момент, те са получили 
практическата свобода, която са изисквали в молитва. 

Елън Уайт също настоява да се молим с обещания. „[Бог] много се радва, когато те 
настоятелно искат от Него средства, за да прославят името Му. И могат да очакват от 
Него велики неща, ако имат вяра в обещанията” /Копнежът на вековете, стр. 414/. “Нека 
искат изливането на Светия Дух. Господ е готов да изпълни обещанието Си за всекиго. С 
Библия в ръка казвайте: Аз следвам Твоите напътствия; а ето Твоето обещание: „Искайте, 
и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори” /Мат. 7:7/ /Притчи 
Христови, стр. 104/.  

Исус обещава, „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, 
че сте го получили, и ще ви се сбъдне” /Марк 11:24/. Молите ли се всеки ден с Неговите 
обещания? Когато се молим в Неговото име и според волята Му, цялото небе се 
раздвижва! 

Молене с Божието Слово 

Бог чака да ни даде Светия Дух 

“И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко 

повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!” /Лука 

11:13/. 

„А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото 

Светият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил” /Йоан 7:39/. 
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“И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Светият Дух, Когото Бог 

даде на онези, които Му се покоряват” /Деян. 5:32/. 

„Татко, четем че ще дадеш Светият Дух на тези, които искат от Теб, на 

тези, които вярват в Теб, и на тези, които Ти се покоряват. Това е нашето 

желание. Молим Те, осъществи го в живота ни, защото сами не можем да го 

направим. Благодарим Ти, че изливаш Твоята любов в сърцата ни”. 

Той ни кани да бъдем изпълнени с Духа 

“Но се изпълвайте с Духа” или „позволявайте постоянно и непрекъснато да се 

изпълвате с Духа” /Ефес. 5:18, парафраза/. 

Скъпи Татко, научи ни постоянно и непрекъснато да искаме изливането на 

Светия Дух. Не искаме Светият Дух да ни липсва както при неразумните девици. 

Изпълвай ни с мъдростта, която се намира в Твоето Слово. 

Повече молитвени предложения 

Благодарност и прослава:  Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бог за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете време за лична изповед и благодарете на Бог за Неговото 

прощение. 

Водителство:  Искайте Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения. 

Нашата църква:  Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква. 

Местни нужди:  Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни. 

Слушане и отговор: Отделете време да слушате Божия глас и отговорете с 

прослава или песен. 

Предложения за песни:  „О, чудно е Божието Слово!” № 26; „Вий от близо и 
далеч”, № 21; „С дъжд земята напояваш”, № 179. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 8 –  ПОСЛУШАНИЕ ЧРЕЗ  

 

“Затова ако някой е в Христос, той е ново създание, старото премина, ето всичко 
стана ново” /2 Кор. 5:17/ 

 

Стъпките на вярата  

Помните ли първото чудо, което Исус извърши на сватбата в Кана? Мария, майката 
на Исус, каза на слугите, „Каквото ви каже, направете” /Йоан 2:5/. Като каза това, Мария 
изгради доверието на слугите в Исус. Когато Той им каза да напълнят делвите с вода, те 
направиха точно каквото Той искаше от тях. Тогава Исус каза, „Налейте сега и занесете 
на настойника на угощението” /ст. 8/. Отново те изпълниха Неговото нареждане, и 
въпреки че изглеждаше странно – скоро станаха свидетели на чудо. Нека погледнем още 
веднъж индивидуалните стъпки: 

1. Чрез своите нареждания, Мария изгради в слугите доверие в Исус.  

2. Слугите изразиха своето доверие и готовност, да извършат точно това, което 
Исус им нареди. С други думи, направиха подготвителните стъпки, след които последва 
чудото.  

3. Тогава сам Исус извърши чудото.  

Слугите не направиха нищо, за да превърнат водата във вино – но щеше ли да се 
случи чудото без техните подготвителни стъпки? Ето как работи послушанието от вяра: 
Избираме да се доверим на Исус, поставяме волята си на Негово разположение и 
предприемаме стъпките на послушание от вяра. Но Исус и само Исус извършва чудесата. 

Как работи това 

Апостол Павел обяснява че тайната, която ни е била разкрита е с определена цел 
– да доведе до покоряване на вярата /виж Римл. 16:25-27/. Каква е тази тайна? Според 
текста в Колосяни 1:27, тя е „Христос в нас”. И какъв е резултатът, когато покоряването 
на вярата е постигнато в Христос? „Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; 
старото премина; ето, всичко стана ново” /2 Кор. 5:17/. Имаме нов живот чрез Христос 
живеещ и работещ в нас. Ние  сме нови създание! 

Когато имаме „Христос в нас”, отношението ни към Неговите заповеди се 
променя. „Заповедите Му не са тежки” /1 Йоан 5:3/. Исус каза, „Моето иго е благо” /Мат. 
11:30/. „И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих” защото „Законът на 
Твоите уста е за мене по-желателен от хиляди мери злато и сребро” и „по-сладки от мед 
в устата ми” /Пс. 119:47, 72, 103/. „Много мир имат онези, които обичат Твоя закон” /Пс. 
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119:165/. Покоряването на вярата е нещо приятно, защото Бог, в Своята любов ни е дал 
само най-добрите правила. 

И доколкото послушанието има значение, то никога не спечелва спасението ни, и 
никога не се изявява чрез нашата собствена доброта. Елън Уайт казва, „Който се опитва 
да достигне небето чрез свои собствени дела, като пази закона, опитва невъзможното. 
Човек не може да бъде спасен без послушание, но делата му не са от него самия, Христос 
работи в него и да желае това и да го извършва според Своето благоволение” /Вяра и 
дела, стр. 94 англ./. Три момента трябва да бъдат подчертани: 

1. Невъзможно е да  постигнем небето с нашите лични дела. Да се опитваме 
да спечелим нещо от Бога е безполезно.  

2. Послушанието е неотделима част от живота с Бога, тъй като 
последователите на Исус са призвани да живеят в съгласие с Неговата воля.  

3. Послушанието не е наше собствено дело, но чудо, което Христос извършва 
в нас.  

Какъв е нашият дял?  

Още веднъж: не можем да направим нещо, за да се спасим, но Бог зачита 
човешката свобода и ни позволява да изберем. Според Елън Уайт „Господ възнамерява 
божествената сила да бъде в сътрудничество с човешкото усилие” /Ще приемете сила, 
стр. 10 англ./. Какво означава това?  

1. Ние се доверяваме . Избираме да развием доверие в Исус, Който работи в 
нас „да желаете това и да го изработвате” /Фил. 2:13/. Създава в нас отношение на 
готовност и ни показва какво трябва да направим.  

2. Ние решаваме.  Трябва да изберем да вършим Божията воля. Тъй като 
напълно зачита нашата индивидуалност и воля, Той ще се намеси само ако вземем 
решението. Очаква ни да направим това.  

3. Ние правим подготвителните стъпки.  Изразяваме решението си в стъпки 
на  послушание, които могат да бъдат големи или малки.  

4. Единствено Бог  осъществява решаващото дело на спасение. 

И помнете, дори нашата част – доверието, решението и извършването на 
спасителните стъпки – е извършено само в Божията сила, когато Исус живее в нас чрез 
Светия Дух. Това прави послушанието радост.  

Молене с Божието Слово  

Послушанието ни позволява  да преживеем изцяло Божията любов.  

“Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще 

бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично” /Йоан 14:21/.  
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Татко, благодарим Ти, че ни показваш как да постигнем възможно най-

добър живот. Прости ни когато отхвърляме Твоя закон и Твоята любов. Води ни 

да Ти се доверяваме напълно и да предадем изцяло сърцата си на Теб. 

На Бог е приятно, когато Го молим за покорни сърца.  

“И така, дай на слугата Си покорно сърце….На Господа беше приятно….Ще 

направя според думите ти” /3 Цар. 3:9, 10, 12 преведено от Немската Библия на 

Лутер/.  

Господи, молим дай ни покорни сърца. Дай ни пълно доверие в Твоето 

водителство и принципи, дори когато не ни е понятно. Научи ни чрез силата на 

Светия Дух да виждаме послушанието не като товар, но като радост. 

Повече молитвени предложения  

Благодарност и прослава: Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бог за Неговата доброта.  

Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение.  

Водителство:  Искайте Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения. . 

Нашата църква:  Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква.  

Местни нужди:  Молете се настоящите нужди на църковни членове, семейства 

и ближни.  

Слушане и отговор:  Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в 

прослава или песен.  

Предложения за песни :„Вдъхнал си ми Боже вяра”, № 130; „Сам бъди правдив и 
честен”, № 129; „Прав да си ти, прав и смел”, №132. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 9 –АЗ ЛИ РАБОТЯ ЗА БОГ ИЛИ ТОЙ РАБОТИ ЧРЕЗ МЕН?  

 

“Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен” 
/Гал. 2:20/ 

 

Създаден за добри дела  

Золт, студент по теология от Австрия беше обезкуражен. Бе поканен да проведе 
евангелизация в Кения, но през първата седмица само 30 посетители идваха всяка вечер 
на събранията. Надяваше се, че ще са много повече. Депресиран, той се заключи в стаята 
и се молеше в продължение на четири часа. Споделяйки пълното си отчаяние пред Бога, 
той се предаде с цялото си същество и чакаше. Беше сигурен, че Бог го е послушал, 
въпреки че все още имаше страхове и съмнения. Тогава дойде на вечерното събрание: 
600 души бяха дошли! По-късно станаха 700, после 1000. В края, чрез Божията благодат 
39 души бяха кръстени. 

Всеки път, когато опитваме велики неща за Бога, се срещаме с жизнения въпрос: 
Работя ли за Бога с моите човешки способности? Или Бог работи чрез  мен с Своите 
божествени възможности?  

Библията говори за тази тайна как силният Бог работи чрез слаби човешки 
същества. „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в 
които Бог отнапред е наредил да ходим” /Ефес. 2:10/.   

Този стих говори за две „дела”. Първо, Бог „ни е създал в Христос Исус”. Това е 
новият живот, който Той ни е дал в Христос. Тогава Бог извършва второ дело в нас: 
„добрите дела” които Той вече ни е приготвил да вършим. Как трябва да живеем, така 
че Бог да може да върши тези дела чрез нас? 

1. Живеене в Светия Дух:  “Докато не приемат Духа, не могат да осъзнаят 
какво Бог може да извърши чрез тях” /Ще приемете сила, стр. 286 англ./.   

2. Живеене в цялостно предаване на Христос:  “Отдаващият се изцяло на Бога 
ще бъде воден от Божията десница….Който оценява уроците на Божествената мъдрост, 
ще получи и свята поръчка” /Деяния на апостолите, стр. 127/.  

Чрез изпълняване на задачите, които Бог ни е приготвил, ние израстваме във вяра 
и духовните и умствените ни способности се развиват. Дори когато се провалим 
научаваме ценни уроци, защото научаваме, че никое човешко усилие не може да ни 
осигури напредване, ако Бог не е в центъра. „Проповядването на Словото няма да има 
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никаква сила без постоянното присъствие и помощта на Светия Дух”/Копнежът на 
вековете, стр. 412, 413/.  

 

Не чрез сила, нито чрез мощ  

И точно както проповедниците трябва да бъдат упълномощени от Божия Дух, така 
са и тези, които пишат духовни материали: „Ако Божието спасение  е с този, който пише 
на хартия, същият дух ще се чувства и в този който чете…. Но когато написаното е от един, 
който не живее изцяло за слава на Бога, не Му е напълно посветен, ангелите чувстват с 
тъга тази липса. Те се отвръщат и читателят не се впечатлява от написаното, защото Бог 
и Неговият Дух не са там. Думите са добри, но им липсва топлото влияние на Божия Дух” 
/ЕГУ Писма и ръкописи, т. 1, стр. 532 англ./. 

Този принцип е верен за всички дейности, независимо дали става въпрос за 
служене, учителстване, водене на мисионски проект, обучение на дете, или нещо друго. 
„Не силата, която се излъчва от човеците прави работата успешна, силата на небесните 
интелигенти, които работят с човешкия посредник е тази, която довежда работата до 
съвършенство” /Християнска служба, стр. 260 англ./. 

Даже Човекът Исус от Назарет зависеше ежедневно от Своята връзка с небето. Той 
запита учениците Си, „Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мен? Думите, които 
Аз ви казвам не ги говоря от Себе Си; но Отец, Който пребъдва в Мене, върши Своите 
дела” /Йоан 14:10/. Или, да видим апостол Павел. Как можеше един човек да извърши 
едно невероятно велико мисионско дело? Той каза, „Съразпънах се с Христос и сега вече 
не аз живея, но Христос живее в мен” /Гал. 2:20/. Павел предаде себе си и позволи на 
Христос да ръководи живота му. Той обясни, „Защото не бих се осмелил да говоря за 
нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене, за да приведе езичниците в 
покорност на  вярата чрез моето слово и дело, със силата на знамения и чудеса, със 
силата на Святия Дух Божий” /Римл. 15:18, 19/. Ключът е: да бъде в  Христос.  

И днес Бог иска да извърши невероятни неща. Неговите планове са отвъд нашите 
собствени способности. Само с постоянна молитвена връзка с Него можем да извършим 
работата, която  е приготвил. Призовава ни, „Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти 
покажа велики и тайни неща, които не знаеш” /Ер. 33:3/. 

Молене с Божието Слово  

Човешките възможности постигат само човешки резултати . 

“И Мойсей беше научен на цялата египетска мъдрост и беше силен в слово и 

дела… Като мислеше, че братята му ще разберат че Бог чрез неговата ръка им дава 

избавление; но те не разбраха….Той [Бог] ги изведе като извърши чудеса и 

знамения” /Деян. 7:22, 25, 36/. 
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Скъпи Татко, води ни да се предадем както Мойсей направи след годините 

прекарани като овчар. Знаем, Ти можеш да извършиш знамения и чудеса и чрез 

нас посредством силата на Светия Дух. Дай ни желание да отидем там, където 

ни водиш. Благодарим Ти за Твоята божествена сила. 

Създадени сме в Христос за добри дела . 

“Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в 

които Бог отнапред е наредил да ходим” /Ефес. 2:10/. 

Господи, направи ни инструменти в Твоята ръка за спасение и 

благословение на нашите ближни. Знаем, че изпълнението на благовестието 

зависи от този въпрос: Аз ли работя за Бога с моите способности, или Бог работи 

чрез мен с Неговите божествени възможности? Научи ни, че не можем да Ти 

служим от самите нас.  Благодарим Ти за обещанието да работиш чрез нас. 

Молим Те, благослови делото на ръцете ни. 

Повече молитвени предложения  

Благодарност и прослава : Отдайте благодарност за конкретни спецфични 

благословения и прославете Бог за Неговата доброта. 

Изповед: Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение. 

Водителство: Искайте Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения. . 

Нашата църква:  Молете Бог да благослови усилията на местната, съюзната и 

световната ни църква.  

Местни нужди: Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни.  

Слушане и отговор:  Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в 

прослава или песен. 

Предложения за песни: „Всред бурите на тоз живот”, № 206; „Вземи ръцете ми Ти 
и ме води”, № 202; „Напред вси за Исуса”, № 210. 
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Търсене на съживление 
ДЕН 10 –  ЗАЕДНО ДА ТЪРСИМ СЪЖИВЛЕНИЕ  

 

“Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на 
силите”/Захария 4:6/ 

 

Какво следва? Три стъпки за духовно обновление  

Искате ли да преживеете духовно обновление заедно с църковното ви семейство? 
Предлагаме ви план, който е довел до духовно събуждане и надежда за църкви в 
Германия, Швейцария, Англия, Таджикистан и Съединените щати. Съживление може да 
се прояви навсякъде, дори в светски страни, когато хората постоянно се предават на Исус 
и молят за благословението на Светия Дух. 

Молете се Бог да ви открие как вашата църква, семейство или молитвена група 
може да преживее духовно обновление тази година. Направете план, като търсите 
сътрудничество с други и поставете дата, с която да започнете. Ще трябва да 
приспособите идеите си в зависимост от вашата култура, общност и нуждите на групата 
ви. 

Ще споделим примера само на една църква в Декатур, Алабама, САЩ: 

1. Започване отново  

Започнете няколко седмици или месеци да се молите съдържателно за Светия 
Дух, с изследване на Библията и по възможност с кратка книга за молитвено 
посвещение. 

В подготовката за евангелизационна кампания, членовете на църквата в Декатур 
започнаха всяка събота сутрин да се молят заедно 30 минути в църквата. Включиха 
времето за молитва  в църковния бюлетин, за да подпомогнат участието на всички в 
молитвата за съживителното дело на Светия Дух. Проведоха и семинар за Светия Дух в 
две съботно вечерни богослужения. След семинара разпространиха кратка книга за 
духовно пробуждане  и помолиха членовете да я четат в следващите шест седмици. 
/Избраха книжката Стъпки към лично пробуждане. Подходящи за целта са и книгите: 
Пътят към Христос или Ръководство за библейско изучаване за съживление/. По-
късно, по време на 10 дни на молитва, се молеха за съживление и за Светия Дух и 
празнуваха съботата с молитви и прослава. 

2. Грижа за взаимоотношение 

Започнете със застъпническа молитва за пет души, недостигнати от 
благовестието, след това създайте и поддържайте връзка с тях по един искрен и 
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тактичен начин. През това време може да искате да изучавате друга книга за 
молитвата или съживлението.  Практикувайте това изучаване по двойки за подкрепа 
и по-дълбоко разбиране.  

През този втори етап, членовете на църквата в Декатур започнаха да изучават 
книгата 40 дни: Молитви и посвещения в подготовка за Второто идване в групи по 
двама. Като резултат, радостта им да разказват на други за Исус нарасна. Както се 
предлага в книгата, членовете започнаха да се молят за пет недостигнати за Христос 
лица. Те влязоха в контакт с тези познати или бивши църковни членове и продължиха да 
поддържат активна връзка. Резултатите не закъсняха - имаше кръщения и много 
благословения, както за новокръстените, така и за тези, които се молеха за тях. 

Помислете върху това: какво би се случило, ако 10 църковни члена се молят всеки 
ден и поддържат постоянен контакт с пет души, това са 50 души, и броят ще нарасне. В 
края на 40-те дни може да поканите хората, за които се молите на специална събота за 
посетители. След това поканете всяко лице да се присъедини към малка група 
/Библейско изучаване, здравословно готвене, упражнения, социални дейности, каквото 
е подходящо за интересите на участниците/. Можете да ги поканите на предстоящи 
евангелизационни събрания. Помнете, че и вие трябва да посещавате събранията с 
вашите приятели и да им помагате да се чувстват добре дошли. 

3. Споделяне  

Всеки член може да покани хората, за които се е молил да посетят 
евангелизационните събрания, малка група за Библейско изучаване, или изучаване на 
Библията индивидуално. /Ако някой от тези, за които се молите и поддържате контакт 
не са готови за Библейско изучаване, поканете ги в малка група,  насочена в област на 
интереси като упражнения, здравословно готвене, хобита или социални дейности/ 

Когато църквата в Декатур провеждаше евангелизационни събрания, членовете 
преживяха съживление и по-дълбока връзка с Исус. Светият Дух работеше в сърцата на 
поканените гости и 10 души предадоха живота си на Исус чрез кръщение / с пет които се 
присъединиха по-късно/. Резултатите са свидетелство на силата на молитвата! /Тази 
история на църквата в Декатур е адаптирана от доклада на Елида Менесес в Южни 
новини/. 

Какво може да направи църквата ви?  

Молете се заедно и направете план за църквата ви днес. „Цялото небе работи и 
Божиите ангели очакват да сътрудничат на всички, които съставят планове, за да може 
душите, за които Господ е умрял, да чуят Благата вест за спасение. Ангелите, служещи на 
онези, които ще наследят спасение, казват на всеки истински светия: „За теб има 
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работа!” „Идете, та говорете на людете всичките думи на този живот /Деян. 
5:20/”/Свидетелства към църквата, т. 6, стр. 368/. 

Бог ви изпраща в света с това обещание: „Онова което планирате, ще бъде 
извършено не със силата на армия, нито с човешка сила, но Моят Дух ще го осъществи! 
Аз, Господ Всемогъщият Бог обещавам това” /Захария 4:6, преведено от немската версия 
Надежда за всички/. 

Молене с Божието Слово  

Светият Дух ще го осъществи  

“Онова, което планирате ще бъде извършено не чрез силата на армия, нито 

чрез човешка сила, но Моят Дух ще го осъществи! Аз, Господ Бог Всемогъщият 

обещавам това” /Захария 4:6, преведено от немската версия Надежда за всички/. 

Скъпи Татко, Ти ни казваш, че успехът не идва от човешко усилие. Молим 

Те, прости ни че ни липсва силата на Светия Дух. Съживи ни така, че да не сме 

хладки лаодикийци. Пробуди ни за собственото ни спасение и това на нашите 

ближни. Благодарим Ти за вечната радост, която си ни обещал. 

Повече молитвени предложения  

Благодарност и прослава:  Отдайте благодарност за конкретни специфични 

благословения и прославете Бог за Неговата доброта.  

Изповед:  Отделете няколко минути за лична изповед и благодарете на Бог за 

Неговото прощение.  

Водителство:  Молете Бог да ви даде мъдрост за днешните предизвикателства 

и решения.  

Нашата църква:  Молете Бог да благослови усилията на нашата местна, съюзна 

и световна църква.  

Местни нужди:  Молете се за настоящите нужди на църковни членове, 

семейства и ближни.  

Слушане и отговор:  Отделете време да слушате Божия глас и отговорете в 

прослава или песен.  

Предложения за песни: „Бляска милост – фар небесен”, № 237; „Златни ниви 

зреят веч”, № 240;  „Твое, Христе е делото”, № 235. 
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Нощ на молитва 
 

Провеждането на молитвена служба през цялата нощ е част от програмата 

Десет дни на молитва. Например, може да започнете в 18.00 ч вечерта и да 

приключите в 6.00 ч. сутринта. Изберете график, който е подходящ за групата ви. 

Защо Нощ на молитва?  

Няма нищо „свято” в бодърстване и молитва цяла нощ. Но, нощта може да 

бъде единственото време, когато хората не са заети и не бързат. Вярваме, че вашата 

цел не е да стоите цялата нощ, но да се молите толкова, колкото е нужно и да сте се 

молили за всичко, за което чувствате, че Бог иска  да се молите. 

Предлагаме няколко души да водят през нощта. Осигурете възможност за 
няколко почивки. Като водител трябва да следите атмосферата, да разбирате и 
преценявате кога трябва да направите почивка и кога трябва да преминете към 
следващата част за молитва. Във времето за молитва можете да включите четене на 
определени библейски текстове.  

Предлагаме ви примерен план за времето на молитва през нощта. Можете да 
следвате всички точки, изброени по-долу, или само някои от тях, в зависимост от 
това, кое е най-доброто за групата ви. Чувствайте се свободни да променяте реда. 

Възможен формат за Нощ на молитва  

Започнете с време на прослава.  Прославете Бог във вашите молитви и също 

чрез песни.   

Отделете време за изповед,  като сте уверени, че няма нищо което да пречи 

на Бог да ви слуша. Дайте на хората време за лична изповед  и имайте време и за 

публична изповед. Насърчавайте хората да изповядат частно личните си грехове и 

да изповядат публично само явните грехове. В Даниил 9:1-19 четем за Даниил, който 

се застъпвал и открито изповядал греховете на Божия народ. 

Молете се за нуждите на хората които са на молитвеното събрание. Толкова 

много хора са наранени или се нуждаят от молитва, или познават някого, който има 

отчаяна нужда от молитва. Направете кръг, поставете стол в центъра  и поканете 

тези, които имат специални молитвени нужди да дойдат един по един и да споделят 

нуждите си. Тогава съберете се около лицето и двама или трима нека се помолят за 

специфичните нужди на лицето и да изискват Божиите обещания. 
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Разделете се на две групи.  Нека жените се съберат в една стая /с жена 

водител/ и мъжете в друга стая /с мъж водител/. Много лични нужди не могат и не 

трябва да бъдат споделяни с всеки един. По-лесно е да се споделят с лица от същия 

пол. 

След като се съберете отново заедно, молете се за нуждите във вашата 

общност и църква.. Отделете време и за молитвените нужди на световната църква 

/записани в отделен документ от материалите на Десет дни на молитва/. Не се 

чувствайте задължени да преминете бързо през целия списък. Може да се 

разделите в малки групи и във всяка група да се молите за част от списъка. 

Молете се за списъка от пет до седем души за които сте се  молили през тези 

десет дни.  

Изберете библейски текстове и се молете чрез тях.  

Приключете времето за молитва с друга сесия на прослава и благодарност. 
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Молитвени нужди на Световната църква 
 
Молим се за членовете адвентисти, които са обект на преследване или са 

затворени заради вярата си. 
Молим се за духовно съживление всред младежите адвентисти от 7-я ден, които 

посещават светски колежи и университети по света. Молим се да станат живи посланици 
на Христос. 

Молим се за 69-те процента от населението на Земята, които не са получили ясна 
представа за Исус. 

Молим се за 62 милиона души в 28-те едва достигнати градове в бившия Съветски 
съюз /Евро-Азиатска Дивизия/. 

Молим се Бог да въздигне смели мисионери, които желаят да работят всред 746 
народностни групи в 20-те страни от Средния Изток. 

Молим се за мощна вълна от адвентисти, които ще служат на Бог като обичат 
другите и споделят с хора от други култури и религии. 

Молим Те да издигнеш съвременни студенти валдензи, които ще Ти служат в 
трудни места. 

Молим се за 202 милиона души в 41 едва достигнати градове от Южната 
Тихоокеанска Дивизия да познаят Исус. 

Молим се за Отдел Съботно училище и Лично служене във всяка отделна църква, 
която търси Божия план да достигне до различните общности чрез любеща служба, 
Библейско изследване и лично свидетелстване. 

Молим са за Адвентната организация за благотворителност и развитие /АДРА/, 
която посреща практичните нужди по света. 

Молим се за 16-те милиона души в 6-те едва достигнати градове от Южната 
Тихоокеанска Дивизия. 

Молим се за Светият Дух да ни помогне да достигнем 406-те милиона души в 105-
те едва достигнати градове от Северната Азиатско-Тихоокеанска Дивизия.  

Молим, благослови Адвентните капелански служения, които мобилизират 
капелани и заинтересовани членове да служат на затворници. 

Господи, молим се за учителите от Съботното училище. Молим Те, помогни им да 
осъзнават колко важна е работата им за нашите деца. 

Господи, търсим Твоето ръководство за многото центрове на влияние, здравни и 
семейни програми и патфайндерски клубове по света. 

Молим Те, помогни ни да обичаме и да се грижим за новите членове. 
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Господи, молим, покажи ни как да изпращаме повече изпълнена с истина 
литература /печатна и в електронен вид/ в нашите общности. Молим те да подтикваш 
хората да я четат и Светият Дух да ги убеждава в Библейската истина. 

Господи, молим за Твоята закрила над мисионерите, които работят в опасни 
места. 

Молим, призови колпортьори, студенти доброволци, автори, медийни 
специалисти и финансови спонсори, за да се разпръскват думите на надежда и живот. 

Молим се за Адвентните училища, студенти и учители по света. Нека тези училища 
винаги да учат Библейската истина и да водят младите хора в мисия и служба. 

Господи, дай ни мъдрост да достигнем светските култури, които нямат интерес 
към религията. Нека Светият Дух да събори стените, които ограждат техните сърца.  

Благослови ни, когато достигаме хора, поробени от поклонение на духове, 
идолопоклонство и анимистични вярвания. Помогни ни да разбираме тяхната гледна 
точка за света и да ги водим към връзка с Христос като техен личен Спасител. 

Господи, молим Те да вдъхновиш Адвентистите от седмия ден по света да се 
молят така, както никога по-рано. Нека заедно изискваме късния дъжд на Светия Дух. 
Молим Те изпълниш обещанието дадено чрез пророците: Йоил 2 глава, Осия 6 глава и 
Деяния 2 глава. 

Молим Те за 541-те народностни групи в 18-те страни от Дивизия Южна Африка-
Индийски Океан. Молим, води ги към Библейската истина. 

Покажи ни как да посрещаме практичните и духовни нужди на бежанците. Нека 
църквата ни бъде известна с любовта си към всички хора без значение кои са и от къде 
идват. 

Нека вярно и цялостно да прогласяваме Тройната ангелска вест от Откровение 14 
глава, в контекста на Вечното благовестие и вестта за оправдание чрез вяра. Нека 
всичките ни учения имат за център любовта и праведността на Христос.  

Молим Те да призовеш мисионери в градовете, които да организират църкви  за 
806-те народностни групи в 20-те страни от Интер-Европейската Дивизия. 

Молим Те да призовеш армия от работници, които да организират църкви  всред 
948-те народностни групи в 38-те страни на Интер-Американската Дивизия. 

Молим Те, научи ни как да прогласяваме основните библейски вярвания с яснота, 
творчески и достоверност. Нека Исусовата любов бъде сърцевина на всичко, което 
вярваме и споделяме. 

Господи, молим Те да подготвиш млади хора, които да основат църкви  всред 789-
те народностни групи в 9-те страни от Северно-Американската Дивизия. 

Молим Те да подготвиш доброволци, които да служат на 70-те групи в 
Израелското поле. 
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Молим Те да призовеш медицински мисионери, които да основат църкви  всред 
830-те народностни групи в 11-те страни от Източно-Централната Африканска Дивизия. 

Молим Те да издигнеш служители, които да се посветят в служба на 2568-те 
народностни групи в 4-те страни от Южната Азиатска Дивизия. 

Молим Те, помогни на нашите семействата да откриват Твоята любов всред 
нашите общности. Молим Те да изпълниш с хармония домовете, да излекуваш 
разбитите взаимоотношения, да защитиш уязвимите от насилия и да изявиш 
освещаващата Си сила в наглед безнадеждните ситуации.  

Молим те да вложиш желание в нашите църковни членове, пастори и водители 
по света да се хранят всеки ден с Божието Слово. Да поддържат ежедневна връзка с Бога 
в лична молитва. Всички да помним, че без Тебе не можем нищо да направим. 

Молим Те да призовеш медицински сестри и лекари да организират нови църкви 
всред 1978-те народностни групи в 22-те страни на Западно-Централната Африканска 
Дивизия. 

Молим се за 49-те милиона души, които живеят в 19-те едва достигнати градове 
от Транс-Европейската Дивизия. 

Молим се за нашите деца. Молим Те, изпълни ги с увереност във връзката им с 
Теб, за да стоят твърдо за Истината, когато срещат препятствия и изкушение. Помогни 
им да направят мъдри избори в своя живот и да стоят винаги близо до Теб. 

Научи ни да следваме Христовия себеотрицателен пример в посрещане 
ежедневните нужди на хората близо до нас. Научи ни да служим като медицински 
мисионери, доброволци в обществото и приятели на нуждаещите се. 

Господи, съживи твоята църква и я изпълни с копнеж към първоначалното 
благочестие, толкова необходимо в последните дни. Нека остане на страната на 
истината, дори и небесата да се сгромолясат. 

Молим се за младежките водители по света, които предават вярно нашето 
наследство на следващото поколение: идентичност в Христос, мисия като АСД и 
водителство в местната църква. 

Молим се за младежите, които заради Господа живеят в опасни региони  чрез 
Мисия Една Година /МЕГ/ и Мисия Халев. 

Господи, молим, покажи ни как да достигнем до ерихонците в света с Тройната 
ангелска вест. Дай ни вярата на Раав за спасението на всеки град. 

Господи, молим донеси изцеление и утеха на милиони които страдат от болести и 
епидемии. Покажи ни как да бъдем Твои ръце и нозе за благословение на страдащите и 
донасяне на надежда на уплашените. 
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Обещания, които да изискваме в молитва 
 

Обещания за Светия Дух 

„Искайте от Господа дъжд по време на пролетния дъжд; и Господ, който прави 
светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева на всеки на полето.” Зах. 10:1 

 „И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече 
Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!” Лука 11:13 

 „А Утешителят, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи 
на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал….И когато дойде, Той ще обвини 
света за грях, за правда и за съд. Йоан 14:26; 16:8. 

 „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще 
ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да 
поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в 
Мое име, ще го направя.” Йоан 14:12-14 

 „Тогава ми каза: Ето Господното слово към Зоровавел, което казва: Не чрез сила, 
нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.” Зах. 4:6 

Обещания  за отговор на молитви от Бога 

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да 
желаете и ще ви се сбъдне.” Йоан 15:7 

 „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да 
придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.” Евр. 
4:16 

 „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте че сте го 
получили, и ще ви се сбъдне.” Марк 11:24 

 „И Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.” Пс. 
50:15 

 „Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било 
нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.” Мат. 
18:19 

 „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.” Мат. 21:22 

 „И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. 
Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.” Йоан 14:13, 14 
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 „И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате 
нещо от Отца в Мое име, Той е готов да ви го даде. Досега нищо не сте искали в Мое 
име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Йоан 16:23, 24 

 „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по 
Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, 
че получаваме това, което сме просили от Него.” 1 Йоан 5:14, 15 

Обещания за Божията сила  

„Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна при 
тебе, догодина по това време и Сара ще има син.” Бит. 18:14 

„Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.” Изх. 14:14 

„Но Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; 
защото за Бога всичко е възможно.” Марк 10:27  

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

„Зная, че всичко можеш и че никое Твое намерение не може да бъде 
възпрепятствано.” Йов 42:2 

„И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? 
Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подари 
заедно с Него и всичко?” Римл. 8:31, 32 

„Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае; Той каза, и няма ли 
да извърши? Той говори и няма ли да приведе в действие? Числа 23:19 

 „Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, 
не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на 
отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се 
уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат; а онези, които чакат Господа, ще 
подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще 
ходят и няма да отслабнат.” Ис. 40:28-31 

Обещания за Божието водителство 

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото 
Господ , твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.” Ис. Нав. 1:9  

„Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя; 
защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.” Бит. 28:15  

„Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което 
съм ти приготвил.” Изх. 23:20 

„Но ако оттам потърсите Господа, вашия Бог, всеки от вас ще Го намери, ако Го 
потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.” Втор. 4:29  
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„Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които 
не знаеш.” Ерем. 33:3 

„Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши; кривите места 
ще станат прави и неравните места  - поле; и славата Господня ще се яви и всички твари 
заедно ще я видят; защото устата Господни изговориха това.” Ис. 40:4, 5  

”Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, 
като върху тебе ще бъде окото Ми. Пс. 32:8 

„Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито 
ще те изостави; не се бой!” Втор. 31:8  

„Бои ли се човек от Господа? – него Той ще настави кой път да избере.” Пс. 25:12 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си 
пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.” Пр. 4:5, 6  

„Ако подариш на гладния желаното от душата ти и насищаш наскърбената душа, 
тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне; Господ 
ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти; и ти ще 
бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват.” Ис. 58:10, 
11  

„Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.” 
Ис. 65:24  

Обещания за променено сърце   

„Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат народ и Аз 
ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.” Ерем. 24:7  

„Господ, твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да 
обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.” Втор. 
30:6  

„Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема 
каменното сърце  от плътта ви, ще ви дам меко сърце.” Езек. 36:26  

„Като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, 
ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.” Филип. 1:6  

„Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко 
стана ново.” 2 Кор. 5:17  

„Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме 
възлюби и предаде Себе Си за мен.” Гал. 2:20  
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„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, 
душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е 
Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.” 1 Сол. 5:23, 24  

 

Обещания за прощение 

„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 

 „Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички 
които Те призовават.” Пс. 86:5 

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за 
да прости и вашият Отец, Който е на небесата вашите прегрешения.” Марк 11:25  

„И бъдете един към други благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както 
и Бог в Христос е простил на вас.” Ефес. 4:32  

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и 
да ни очисти от всяка неправда.” 1 Йоан 1:9  

„Елате сега, за да разискваме, казва Господ; ако греховете ви са като мораво, ще 
станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” Ис. 1:18  

„Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си 
спомня за греховете ти.” Ис. 43:25  

„Защото ще простя беззаконието  им и греха им няма да помня вече.” Ерем. 31:34  

„В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията 
ни, според богатството на Неговата благодат.” Ефес. 1:7  

Обещания за победа над греха 

“Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е 
победила света, е спечелила нашата вяра.” 1 Йоан 5:4 

„Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е 
възлюбил.” Римл. 8:37  

„Но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус 
Христос.” 1 Кор. 15:57  

„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те 
укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.” Ис. 41:10  

„А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички 
огнени стрели на нечестивия.” Ефес. 6:16  



 

46 
 

„Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия син, Който ме 
възлюби и предаде Себе Си за мен.” Гал. 2:20  

„Защото Бог е, Който според благоволението Си, действа във вас и да желаете 
това, и да го изработвате.” Фил. 2:13  

„И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.” Гал. 5:16  

„А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви.” Римл. 16:20  

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на 
ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно 
на Него и съвършено.” Римл. 12:2  

„Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма 
любов към Отца.” 1 Йоан 2:15  

Обещания за изцеление 

„Ако внимателно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е 
угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, няма да те поразя с 
нито една от болестите, с които поразих египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам.” Изх. 15:26  

„Желязо и мед ще бъдат обувките ти и силата ти да бъде според дните ти.” Втор. 
33:25  

„Благославяй, душо моя Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му 
благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти 
болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; 
Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел.” Пс. 
103:2-5  

„Не мисли себе си за мъдър; бой се от Господа и се отклонявай от зло; това ще 
бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.” Пр. 3:7, 8  

„Той бе презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал; и 
както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо не Го счетохме. Той 
наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, 
поразен от Бога и наскърбен. Но Той бе наранен поради нашите престъпления, беше бит 
поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с 
Неговите рани ние се изцелихме.” Ис. 53:3-5  

„Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще бъда спасен; защото с Теб 
аз се хваля.” Ер. 17:14  
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“Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ. 
Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа.” Ер. 
30:17  

„Ето, ще донеса в него здраве и изцеление и ще ги изцеля, и ще им открия 
изобилие на мир и вярност.” Ер. 33:6  

„А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с 
изцеление в крилата си; и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора.” Мал. 
4:2  

„Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят 
над него и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави 
страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.” Як. 
5:14,15  

Обещания за сила да се върши Божията воля 

„Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак 
вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб 
произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на 
видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.” 2 
Кор. 4:16-18  

„Да не ни дотяга  да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще 
пожънем.” Гал. 6:9  

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.” Фил. 4:13  

„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, 
и да го изработвате.” Фил. 2:13  

„И Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва 
съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива 
на мене Христовата сила.” 2Кор. 12:9  

Обещания да бъдем Божии свидетели 

„Не бойте се, нито се страхувайте; не ти ли възвестих Аз от древността и не ти ли 
показах това? И вие сте Ми свидетели – има ли бог освен Мене? Наистина няма канара: 
Аз не познавам такъв.” Ис. 44:8  

„Стани, свети, защото светлина дойде на теб и славата Господня те осия.” Ис. 60:1  

„А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас 
да служим за примирение.” 2 Кор. 5:18  

„А Господ ми отговори: не казвай: Дете съм; защото при всички, при които ще те 
пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш.” Ер. 1:7  
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„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели 
за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” Деян. 1:8  

„Вие, обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог 
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в 
Своята чудесна светлина.” 1 Петр. 2:9  

„А почитайте в сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да 
отговаряте /но с кротост и страхопочитание/ на всеки, който ви пита за вашата надежда.” 
1 Петр. 3:15  
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Празнуване на съботата 
 

Определете последната събота от Десет дни на молитва да празнувате Божията 
доброта и могъща сила. Споделете как сте преживели съживление и изливането на 
Светия Дух през изминалите десет дни. Радвайте се на това, което Бог е направил, прави 
и ще прави. 

Нуждите на всяка църква са различни, така че молим ви работете с местните 
църковни лидери да развиете специфичен план за църквата ви. Ето някои предложения, 
които може да включите във вашата служба в църквата ви през последната събота. 

Тема: Търсене на съживление от Светия Дух  

Тематичен стих: “‘Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ 

на силите” /Захария 4:6/. 

Примерни песни:  

„Дали без малко си убеден”, № 250 

„О, животворен Дух Свети”, № 18 

„С дъжд земята напояваш”, № 179 

„Боже наш, ний Теб се молим”, № 244 

„Съвсем съм убеден, Боже мой”, № 101 

Идеи за проповед:  

Нека пастор, старейшина, или молитвен водител изнесе кратка проповед за 

съживление чрез Светия Дух. Може да използвате някои от следните Библейски 

пасажи: 

 Лука 11:9-13 /молене за и получаване на Светия Дух/ 

 Деян. 2 /изливане на Светия Дух в ранната църква/  

 Римл. 8 /живеене според Духа/  

[ИЛИ] 

Нека участниците в Десет дни на молитва да се помолят 1 или 2 минути 

сумарно за всяка от 10-те ежедневни молитвени теми. Споделете заглавието, 

главния стих и ключовата мисъл. / Планирайте напред така че сумарното време да 

бъде в порядъка на 1-2 минути. За повечето хора, една минута е 125-150 думи./ 

[ИЛИ] 
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Подкрепете младежите да представят библейски текстове, четене, или кратка 

проповед свързана с темата за съживление чрез Светия Дух. Младежите могат също 

да помогнат с музика или да дадат свидетелства. 

Други идеи за програмата:  

Свидетелства на членове за отговорени молитви  

Време за молитва в малки групи  

Съобщения за бъдещи молитвени дейности или служби  

Детска история за молитва  

Избиране на специална музика  
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Предизвикателство за достигане на обществото 
Исус ни призовава не само да се молим, но и да служим на духовните и физически 

нужди на тези около нас. „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; 
странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в 
тъмница бях и Ме споходихте” /Мат. 25:35, 36/. 

В книгата По стъпките на Великия Лекар четем, „Трябва да водим деен живот – 
живот на размисъл и на активна дейност, на тиха молитва и на практично служене” /стр. 
424, Изд. Нов живот/. Нашият Спасител е показал толкова много любов към нас, която 
имаме привилегията да споделяме с приятели, ближни и чужденци в нужда.  

Попитайте Бог как вие и църквата ви можете да служите на другите след като Десет 
дни на молитва приключат. Докато работите, за да организирате всичко, избягвайте 
споменаването на тези ангажименти, за да не изместват фокуса на молитвата ви. 
„Личното усилие за други трябва да бъде предшествано от много молитва в тайната 
стаичка, защото се изисква много мъдрост за да се разбира науката за спасение на души. 
Преди да се общува с хората, трябва да се общува с Христос. Пред престола на небесната 
благодат се получава подготовката за служене на хората” /Молитва, стр. 313 англ./. 

Ето някои начини да се помогне на другите. Изберете тези от тях, които отговарят 
на нуждите на вашата общност, чувствайте се свободни да добавите ваши собствени 
идеи. 

 Занесете храна на някой болен. 

 Поканете съсед/сътрудник в дома си за социална среща. 

 Дайте храна на бездомно лице. 

 Подарете дрехи, които бихте искали на вас да подарят. 

 „Осиновете” някой възрастен човек. Посещавайте този човек редовно и му 

помагайте в домашната работа, пазаруване, готвене или работа в градината. 

 Опечете  хляб и го дайте на някой съсед. 

 Помагайте в проекти на съседството. 

 Предложете да останете известно време с някой болен или инвалид, така че 

неговите близки или социален работник да могат да изпълнят свои неотложни задачи. 

 Участвайте в проекти на съседството. 

 Представете се на новия съсед като му предложите храна. Накарайте го да 

се почувства добре дошъл в съседството. 

 Купете продукти и ги занесете на семейство, което е в нужда. 
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 Подарете старите си очила. 

 Предложете да давате библейски уроци. 

 Посетете хора в старчески домове.  

 Дайте „джобни пари” на студент. 

 Събирайте дрехи за хора, които имат нужда. Може да започнете да ги 

складирате в специална стая в църквата ви, за да ги подарите на нуждаещи се. 

 Подарете стария си лаптоп или друга електроника. 

 Подарете старата си кола. 

 Организирайте Здравно Експо. 

 Изпратете картичка на затворени в домовете си хора. 

 Организирайте евангелизационна поредица. 

 Обадете се по телефона на съседите и ги попитайте как са. 

 Дайте на някого книга, която мислите, че ще му хареса.  

 Раздавайте брошури /налични, може да поръчате тук: 

www.glowonline.org/glow/. 

 Поканете някого да приеме Исус.  

 Организирайте готварско училище.  

 Направете жертва и споделете книги с библейски теми.  

 Занесете храна на някой който е загубил близък.  

 Направете посещения в болницата, за да насърчите или помогнете на 
някои пациенти. 

 Четете на някой възрастен човек.  

 Посетете Дом за деца и предложете помощ на екипа, който се грижи за 
тях.  

 Започнете шивашки/плетачески курс, за да приготвите дрехи за хора в 
нужда.  

 Четете Библията на някого, който не може да вижда или чете.  

 Поканете някой млад човек да пренощува у дома ви.  

 Станете доброволен служител в приют за лица, жертви на насилие.  

 Подарете книги в Детски дом или Приют за деца.  

 Вземете деца от църквата и заедно с тях посетете дом за възрастни хора. 
Представете програма пред тях.  

http://www.glowonline.org/glow/
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 Планирайте и организирайте празник, в който деца със специални 
нужди могат да прекарат весело с техните семейства.  

 Организирайте санитарен ден с общността.  

 Организирайте здравен клуб в църквата ви. Поканете приятели и съседи.  

 Поканете тези, които заедно с вас биха желали да гледат програма на 
DVD с духовна насоченост. Докато гледате заедно, молете се Светият Дух да докосне 
сърцата на зрителите.  

 Организирайте ваш собствен проект.  

За повече информация посетете сайта: 

www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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Ръководство за водителя:  

Търсене на съживление 
Добре дошли на поредните Десет дни на молитва в началото на новата 2021 

година! Вярваме, че молитвата е място, където се ражда съживление. Бог е извършил 
много чудеса през изминалите години, когато сме Го търсели с пост и молитва. Светият 
Дух е осъществявал обръщане, подновявал е желанието за евангелизъм, съживявал е 
църкви и лекувал взаимоотношения. 

Чул ли си Божия глас да те призовава към съживление? Библията е пълна с 
обещания за теб:  

“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/. 

„И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите когато Ме потърсите с цялото си сърце” 
/Ерем. 29:13/.  

„И всеки, който призове името Господно, ще се избави” /Йоил 2:32/. 

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас” /Як. 4:8/. 

„Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза 
при него и ще вечерям с него, и той с Мене” /Откр. 3:20/. 

Където и да се намираш в живота, сега Бог е по-близо, отколкото мислиш. Иска да 
излее благословенията Си над твоето семейство, твоята църква, твоето общество и твоя 
свят! Присъедини се към нас в молитва за духовно пробуждане чрез Светия Дух! 

Десет дни на молитва – основни точки 

Ежедневни теми 

За всеки от десетте дни на молитва е подготвена отделна тема. Тя включва 

библейски текст, молитвено свидетелство, библейски текстове за молитва, 

предложения за молитва и предложения за песни. Препоръчваме ви да извадите по 

едно копие от темата за присъстващите, така че всеки участник да разполага с него 

през времето за молитва. 

Църквите по света ще се молят за конкретната тема на деня. Нека ги свържем 

в обединена молитва чрез Писанието и молитвените нужди, но не се опитвайте да 

бързате през целия списък с молитвени предложения. Може да се разделите в 

малки групи и във всяка група да се молите за някоя част от списъка. 
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Включили сме също документ, озаглавен  Молитвени нужди на Световната 
църква. Важно е да се молим заедно за нашето световно църковно семейство, но 
можете да прекарате и допълнително време в молитва за местните ви нужди. Ако 
групата включва посетители от обществото молете се за мъдрост как по най-добрия 
начин да ги приветствате и да направите да се чувстват част от вашата група.  

/ЗАБЕЛЕЖКА: Молитвените нужди на Световната църква ще бъдат актуализирани 
през есента на 2020 година. Виж www.tendeysofprayer/. 

Предложение за разпределяне на времето за всяка от частите на 

молитвеното общение.  

Поддържайте непринудено времето за молитва, така че групата действително да 
се фокусира върху  моленето. Времето, което ще прекарвате в молитва за всяка част ще 
бъде различно. Следващото указание е само предложение. 

Приветствие и въведение: 2 - 5 минути 

Четене и размишление /в ежедневната тема/: 5 минути 

Молитви чрез библейски текстове за молитва /в ежедневната тема/: 10 – 15 

минути 

Молитви за точките в „Повече молитвени предложения”/в ежедневната 

тема/: 20-30 минути 

Отговор в песен и прослава: 5-10 минути 

Молитва за други  

Насърчавайте всеки участник да се моли постоянно за пет до седем души, които 
Бог е поставил в живота му. Те могат да бъдат роднини, приятели, съседи, или просто 
познати. Насърчавайте ги да молят Светия Дух за ръководство при избиране на тези 
имена и достигане на тези хора през десетте дни на молитва. Можете да осигурите карти 
или хартиени листчета, за да се напишат имената на лицата, за които ще се молят. 

Съботните служби през Десет дни на молитва  

Фокусирайте се върху молитвата и споделяйте свидетелства за отговорени 
молитви на църковните служби двете съботи. Бъдете креативни – има много начини 
да се споделя с църковното семейство какво се е случвало по време на тези 
ежедневни молитвени събрания.  

Празнуване на последната събота  

Последната събота трябва да бъде специално време на голяма радост за 
всичко, което Бог е направил  през десетте дни на молитва. Отделете достатъчно 
време за свидетелства на отговорени молитви, библейско обучение/проповядване 

http://www.tendeysofprayer/
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върху молитвата и пеене. Водете църквата във време на молитва така, че тези, които 
не са участвали в делничните събрания да могат да преживеят радостта от моленето 
с други хора. За повече идеи вижте материала за празнуване на последната събота.  

Продължаване на програмата Десет дни на молитва 2018  

Молете се много за това, да разберете как Бог иска църквата/групата ви да 
продължи с това, което Той е започнал през Десет дни на молитва. Може би ще 
продължите с ежеседмично молитвено събрание. Или може би Бог иска да 
започнете ново служене в църквата ви или в обществото. Бъдете отворени да 
отивате там, където Бог ви води. Сигурно ще бъдете удивени, когато вървите с Него. 
Включили сме предизвикателство за работа в обществото в края на Ръководството 
за водителя. 

Свидетелства  

Моля, споделете истории за това как Бог е работил през Десет дни на молитва! 
Вашите преживявания ще бъдат насърчение за много други. Свидетелствата мога да 
бъдат изпратени  на stories@ministerialassociation.org, или представени онлайн на  
www.tendaysofprayer.org 

Обединена молитва - моменти  

Съгласие помежду ни  

Когато някой отправя молитва към Бога, бъдете  сигурни, че и други се молят 
със същата молба  и по този начин са обединени, а в това има голяма сила! Не 
мислете, че тъй като едно лице се е молело с конкретна  молба, никой друг не трябва 
да се моли. „Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото  и 
да било, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата” 
/Мат. 18:19/. Колко е насърчително да се обединим в молитва!  

Изискване на Божиите обещания  

Насърчавайте групата  да изисква Божиите обещания когато се моли. Толкова 
е лесно да насочваме вниманието върху собствените ни проблеми. Но когато 
изискваме Божиите обещания, вярата ни укрепва и си припомняме, че за Бог няма 
невъзможни неща. Обещанията ни помагат да отклоним погледа си от нашите 
слабости и трудности и да го насочим към Исус. За всяка слабост и борба можем да 
намерим обещания в Библията, които да изискваме. Насърчавайте хората да търсят 
повече обещания и да ги записват, така че да ги изискват в бъдещето. 

Постене  

Поканете онези, които се присъединяват към програмата Десет дни на 
молитва да обмислят някакъв вид пост, като отказ от телевизия, светска музика, 

mailto:stories@ministerialassociation.org
http://www.tendaysofprayer.org/
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филми, интернет, бонбони, или други видове храни, които са трудни за смилане. 
Използвайте допълнително време, за да се молите и да изучавате Библията, като 
молите Бог да помогне на вас и църквата ви да пребъдва по-пълно в Христос. Чрез 
приемане на скромна диета членовете на групата дават възможност на умовете им 
да бъдат по-възприемчиви за гласа на Светия Дух.  

Светият Дух  

Искайте Светият Дух да ви покаже как или за какво да се молите в живота на 
определени лица или конкретни ситуации. Библията ни казва, че не знаем за какво 
да се молим и Светият Дух ходатайства за нас. 

„Трябва не само да се молим в Христовото име, но и под вдъхновението на 
Светия Дух. Това обяснява значението на следното изказване, че Духът 
„ходатайства в нашите неизговорими стенания”  /Римл. 8:26/. Бог изпитва 
наслада да отговаря на такава молитва. Когато с настойчивост и пламенност 
представяме молитва в името на Христос, именно в тази пламенност лежи и Божият 
залог, че ще отговори на молбата ни „несравнимо повече, отколкото искаме или 
мислим”- Еф. 3:20 /Притчи Христови, стр. 88, 89, изд. „Ел Уай”, 2013, подчертаното 
добавено/.  

Молитвен дневник  

Воденето на молитвен дневник през Десет дни на молитва може да бъде 
добър начин за участниците да се интегрират в ежедневната молитвена тема, да 
поемат конкретни ангажименти към Бога и да признаят Неговите благословения за 
тях. Записването на молитвите ни и воденето на отчет на Божиите отговори е 
доказан път към насърчение. 

Ако пожелаете, може да осигурите време в молитвеното събрание за хората 
да запишат отговорите им от Бога в техния личен молитвен дневник. Или бихте 
могли да водите дневник на групата с молитвени искания и отговори – или в 
тетрадка, или на голям плакат, или онлайн. Това е вълнуващо и изгражда вяра – да 
погледнем назад и да видим как Бог е отговорил на молитвите ни! 

Почтителност  

Насърчете и моделирайте почтително поведение. Приближаваме се до 
тронната зала на Царя на Вселената. Нека не се отнасяме с небрежност през времето 
на молитва чрез нашето поведение или маниери. Въпреки това, не е необходимо 
всички да коленичат непрекъснато. Ако искате хората да се чувстват удобно за един 
час, насърчете ги да коленичат, или да седят, или да стоят – според Божието 
водителство - така, както им е удобно.  

Кратки молитви  
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Молитвите трябва да бъдат кратки и по същество. Това дава възможност на 
другите също да се молят. Опитайте се да ограничите вашите молитви до няколко 
изречения. Всеки човек може да се моли по няколко пъти. Кратки изречения в 
молитвите правят времето за молитва интересно и позволяват на Светия Дух да 
научи групата как да се моли. Не трябва да започвате и завършвате всяко изречение 
от кратката молитва с фрази като „Мили Боже” и „Амин”. Това е един непрекъснат 
разговор с Бога.  

Мълчание 

Като водител не доминирай през времето за молитва. Целта е да се молят и 

другите. Времето за мълчание е прекрасно, тъй като дава време на  Бог да говори на 

сърцата ни. Позволи на Светия Дух да работи и дай възможност на всеки да се моли. 

Пеене 

Спонтанни песни в групата между молитвите придават красота на 

молитвеното общение. Песни, които са подходящи за темата са записани в края на 

листа. Не се чувствайте задължени да пеете всички тези песни – това са само 

предложения. Пеенето е също добър начин за преход от една молитва към друга. 

Представяне на нуждите за молитва 

Не питайте за молитвени нужди от страна на групата. Вместо това, кажете на 

хората да представят техните искания и да насърчат и други да се присъединят в 

съгласие и молитва за тези искания. Защо? Заради времето! Говоренето за нуждите 

ще отнеме голяма част от времето ви за молитва. Сатана се радва, ако може да ни 

накара да говорим за проблема, вместо да се молим за него. Членовете на групата 

често ще започват консултации и ще предлагат решения. Силата е от Бога! Колкото 

повече се молим, толкова повече Неговата сила ще се отприщва. 

Вашето време през дните за молитва  

Това е толкова важно! Уверете се, че като водител прекарвате лично време 

всеки ден в нозете на Исус, като говорите с Него и четете Словото Му. Ако направите 

познаването на Бога най-важното нещо в живота си, това ще ви помогне да 

преживеете чудна опитност. "От тайната молитва дойде силата, която разтърси света 

с Великата Реформация. Там служителите на Господа със свято спокойствие стъпиха 

на канарата на Божиите обещания" /Великата борба, стр. 133, изд. „Нов живот”, 

София/. 


