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Какво представлява основната концепция? 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

навсякъде по време на земното Му служение, да отидат по целия свят и да 

създават ученици от всички народи, Той им заръчва да научат тези нови ученици 
на всичко, на което Той е научил самите тях ( Матея 28:18-20). 

 По-късно апостол Павел заръчва същото на Тимотей: „И каквото си чул от 

мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да 
научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

 От 1951 година насам нашият екип е съветвал и общувал с десетки хиляди 
студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

• Много от членовете на Църквата (включително хора от църкви, които 

почитат нашия Господ и се поучават в Неговото Слово), не са сигурни, че са 

спасени. 

• Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

• Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

В стремежа си да посрещне тези три основни нужди и да обучава Христови 

последователи „Агапе България“ издаде серия от книжки под заглавието „Как да 

…“ или „Основни концепции“. В тях се разглеждат много от основните истини, 

проповядвани от Исус и учениците Му.  

„Основната концепция“ е идея или истина, която може да бъде предавана от 

един човек на друг и след това на трети, от едно духовно поколение на друго, без 
да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

на печатни материали, филми, видеокасети и аудиокасети на всички най-

говорими езици в света. Така Бог може да ги употребява, за да променя живота на 

десетки милиони хора.  

За да усвоите тези концепции, внимателно прочетете всяка от тях поне шест 

пъти1. Така  ще се подготвите да ги предавате на други, „които ще са способни да 

научат и други“. Усвоявайки тези основни материали и учейки и други да правят 

същото, вие ще спомогнете за достигането на благата вест за Христос до милиони 

хора. По този начин ще можете да допринесете значително за изпълнението на 

великото поръчение в нашето поколение. 

 

 

  

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Можете да промените живота на хора и народи 
 

Замисляли ли сте се някога над факта, че имаме пряк достъп до най-могъщата 

Личност във вселената? През последните 40 години имах честта и привилегията 

да се срещна с няколко от президентите на САЩ. 

Програмата на всеки от тях е изключително натоварена. Десетки хиляди 

приятели и сподвижници искат да получат среща с него. Поради ограничеността 

на времето малцина са тези, които я получават. И преди да им бъде позволено да 

се срещнат с президента, те трябва да преминат през щателна проверка от 
охраната. 

Като Божии деца ние имаме възможността да бъдем незабавно приемани 

от Царя на царете, Господаря на господарите и Президента на президентите. Той 

винаги има време за нас, без значение кога и за какво Го търсим. Той иска да бъде 

с нас. В програмата Му има място за среща с нас. Към нас е насочено цялото Му 
внимание. 

Най-великата Личност във вселената е винаги готова да ни изслуша. Нещо 

повече. Замисляли ли сте се някога, докато се молите, че Бог ни е дал 

привилегията да бъдем използвани от Него, когато променя живота на отделни 

личности и на цели народи? Бог буквално е поставил на наше разположение 

целия Си огромен запас от сила, мъдрост, любов и благодат. От нас се иска само да 
повярваме в Него, да Му се доверяваме и покоряваме. 

Защо днес ние, за разлика от християните от първи век, сме така 

обезсилени духовно и безплодни? Вярвам, че отговорът на този въпрос се 
съдържа в думата „неверие“. 

Воден от любов и състрадание към света, нашият Господ Исус Христос ни е 

заръчал да отидем и споделим благата вест на евангелието с всички хора. Но ние 

се потапяме в неверие, когато се събираме да се молим, и обсъждаме странични, 

повърхностни въпроси. Задоволяваме се да гледаме как в името на Христос се 

изпълнява само това, което сме способни да извършим сами с интелекта, 

красноречието и организационните си умения. Вместо да призовем могъщия Бог 

на вселената и да Му се доверим да извърши свръхестествени неща, ние се лутаме 
безцелно по собствения си път - духовно обезсилени, невярващи и безплодни. 

Учениците на Исус познават и се молят на всемогъщия Създател Бог. Той 

отговаря на молитвите и на посветеността им, като ги използва да разнесат 

посланието за Христос и да преобърнат жестоката Римска империя. Прочетете 

молитвата им в Деяния 4: 

Владетелю, Ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и 

всичко, което е в тях. Ти чрез Светия Дух и чрез устата на баща ни 

Давид, Твоя слуга, си рекъл: „Защо се разяряваха езичниците и 

народите намисляха суети? Опълчваха се земните царе и 

управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия 
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Помазаник. “ Защото наистина против Твоя свят Служител Исус, 

когото Ти си по¬мазал, се събраха в тоя град и Ирод, и Пилат 

Понтийски с езичниците и народа на Израил, за да извършат всичко, 

което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане. И сега, 

Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да 

говорят Твоето Слово с пълна дързост, като Ти простираш ръката 

Си за изцеление и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя 
свят Слуга Исус (Деяния 4:24-30). 

Чудно ли е тогава, че Бог използва тези християни от първи век, за да 

промени хода на световната история? Те са познавали и служили на великия, 

всемогъщ, суверенен и любящ Бог на вселената. Богът, на Когото се покланяме и 

служим ние, е същият Този премъдър, всемогъщ и любящ Бог и Отец, Когото те са 

обичали и на Когото са служили. Неговата сила не се е променила - Той копнее да 

извърши чрез вас и чрез мен същото, което е из¬вършил чрез християните от 
първи век. 

Повече от година преди създаването на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“ аз 

организирах християнски групи от църквите, с които благовествахме в 

университетски общежития и в мъжки и женски студентски дружества на 

територията на Лос Анжелис. Не знам някой да е предал живота си на Христос по 

време на тези събирания. 

Но когато през пролетта на 1951 г. Бог създаде това служение, ние веднага 

организирахме 24-часова молитвена верига, като разделихме времето за молитва 

на деветдесет и шест 15-минутни периода. Стотици християни прекарваха всеки 

ден по 15 минути в молитва за новото ни служение в Калифорнийския 

университет в Лос Анжелос. 

След започването на тази молитвена верига, още на първото събиране на 

женското студентско дружество в този университет, над половината от шейсетте 

присъстващи там жени изявиха желание да приемат Христос. През следващите 

няколко месеца над 250 студенти от Калифорнийския университет в Лос Анжелис 

- сред тях и председателят на студентското дружество, редакторът на вестника и 

редица водещи спортисти - предадоха живота си на Исус Христос. Тяхното 

влияние беше толкова голямо, че всеки ден на обяд от камбанарията се разнасяха 

християнски химни. 

Божието благословение неслучайно се прояви по този невиждан дотогава 

начин. Бог отговаряше на молитвите на много от Своите деца. Той продължава да 

ни благославя и до днес, като използва „Кемпъс Крусейд фор Крайст“ да 

представя нашия Спасител на десетки милиони хора и да изгражда ученици във 

всички големи страни в света. Молитвата остава наш главен приоритет. 
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Отговори на въпроси относно молитвата 
 

Дългогодишният ни опит сочи, че обикновеният християнин не знае как да се 

моли. Един мой приятел, християнин повече от 50 години, ми каза: „Никога не се 

моля пред други хора. Не зная почти нищо за молитвата, нито как да се моля.“ Тъй 

като толкова много християни - не само новоповярвали, но и отдавна повярвали - 

знаят твърде малко за молитвата, бих желал да споделя с вас някои основни 
истини и да отговоря на жизненоважни въпроси, свързани с нея. 

Какво е молитвата? 

Някой бе казал: „Молитвата е диалог между двама, които се обичат - Бог и човек.“ 

Накратко, молитвата е общуване с Бога. Всеки християнин има директна 

„телефонна връзка“ с Бога и може да я използва по всяко време. Само че повечето 

християни никога не вдигат слушалката и често забравят, че линията изобщо 

съществува, докато не възникне нещо спешно. 

Молитвата е много повече от думи. Когато се молим, ние изливаме сърцето 
си пред Бога. Това не е дейност, а среща, взаимоотношение. 

Бог ни приканва като Негови деца да пристъпваме с дързост пред престола 

Му. „И така, като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през небесата, 

Исус, Божия Син, нека държим здраво това, което сме изповядали. Защото нямаме 

такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а 

имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е 

без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за 

да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно“ 
(Евреи 4:14- 16). 

Понеже Този, на когото се молим, е Царят на царете и Господарят на 

господарите, Създателят на небето и земята, ние влизаме в присъствието Му с 

благоговение. В същото време Той е и нашият любящ Небесен Баща, Който се 

грижи за нас и се радва на общението Си с нас. Затова можем да се изправяме пред 

Него със спокойно и радостно сърце, като знаем, че Бог ни обича повече, 
отколкото ни е обичал или ще ни обича някой друг. 

За мен истинската молитва означава просто разговор с 

Бога - когато Го молим да ни говори така, както Му говорим ние. 

Разбира се, молитвата не е само това, но то е основното за 

истинската молитва. 

Кой може да се моли? 

Всеки може да се моли. Но само тези, които вярват и се покоряват 

на Христос, могат да очакват да получат отговор на молитвите 

си. В навечерието на разпятието Си Исус обещава на тези, които 

Му принадлежат: „Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя“ 
(Йоан 14:14). 
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Човек започва инстинктивно да се моли, когато се сблъска с трагедия, 

душевна болка, скръб или опасност - дори боговете, на които се моли, да са 
фалшиви, направени от дърво, камък или плод на греховното му въображение. 

Но тук се крие сериозна опасност. Хората винаги възприемат моралния 

облик на обекта на поклонението си. Тези, които почитат боговете на похотта, се 

превръщат в морално деградирали личности. Хората, които се молят на боговете 

на кръвта, войната и огъня, стават войнствени, безжалостни и садистични. Онези, 

които се кланят на боговете на материализма, стават алчни и егоистични. Бог 

забранява да отправяме молитви към всякакви предмети или други личности 

освен към Него самия чрез нашия Господ Исус Христос. Божието Слово казва: 

Като се представяха за мъдри, те глупееха, и размениха славата на 

нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на 

четирикраки и на пълзящи гадини. Затова според страстите на 

сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата 

им между самите тях (Римляни 1:22-24). 

Павел пише, че всеки, „който идва при Бога, трябва да вярва, че Той 

съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят“ (Евреи 11:6). Идвайки при 
Христос и покланяйки Му се, ние се променяме според Неговия образ: 

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната 

слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от 
Господния Дух (2 Коринтяни 3:18). 

Това обяснява защо Словото настоява да се покланяме и да се молим на 
единствения истинен, праведен, свят и любящ Бог. 

Според Писанието „има само един Бог и един Посредник между Бога и 

човеците - Човекът Христос Исус, който като свидетелство за това на 

определеното Си време даде Себе Си откуп за всички“ (1 Тимотей 2:5-6). Самият 

Исус твърди, че е единственият път към Бога. Той казва: „Аз съм пътят и 
истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). 

Твърде едностранчиво ли звучи това? Не. Исус Христос идва, за да умре за 

всички хора по цялата земя. Той обещава утеха на всички, които са отрудени и 

обременени (Матей 11:28). При много хора, пренебрегвали Бога през целия си 

живот, се случва така, че в края на живота си се срамуват да се обърнат към Него с 

молба за помощ. Те си мислят: „Пренебрегвал съм Бога през целия си живот - сега 
вече е твърде късно.“ 

Не бива да мислите така. Бог чува молитвите на всеки, който се покайва 

искрено. Той доказва Своята любов към нас, като изпраща Христос да умре за нас, 

когато още сме живели в греховете си. Нищо от това, което вие или аз можем да 

сторим, не може да накара Бог да спре да ни обича (Римляни 8:38-39). 

Това не отменя факта, че не бива да очакваме Бог да отговаря на молитвите 

ни, ако не се обърнем към Него в името и авторитета на Господ Исус, Който е 
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единственият ни ходатай, не изповядаме греховете си и не Го приемем за свой 

Спасител и Господ (Псалм 66:18; Йоан 10:9; Римляни 10:9-13; 1 Йоан 1:8-10). 

Могат да се молят тези, които имат чисти сърца. Трябва не само да искаме в 

името на Исус, но трябва да идваме при Него с чисти сърца. Псалмопевецът казва: 

„Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал“ 

(Псалм 66:18). Следовател¬но не можем да очакваме Бог да отговаря на 

молитвите ни, ако в живота си имаме неизповядан грях. Ако правим сладкиш, но 

пропуснем да сложим някоя съставка, сладкишът няма да излезе сполучлив. Ако 

по същия начин про-пуснем да изповядаме всеки осъзнат грях, молитвите ни 

няма да сполучат. 

Могат да се молят тези, които са готови да простят. Една от най-често 

срещаните пречки за молитвата е неспособността ни да прощаваме. Исус казва: „И 

когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да 

прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения“ (Марк 11:25). В 

Господната молитва думите „давам“ и „прощавам“ се появяват в един и същ 

контекст: „Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние 

прощава ме на нашите длъжници“ (Матей 6:11-12). Ако не простим и 

продължаваме да таим горчивината в сърцето си, няма да получим отговор на 
молитвата си освен ако това не е молитва за изповед на греховете ни. 

Изтърканият компромис „Добре, мога да простя, но не мога да забравя“ 

само осуетява молитвите ни. Представете си какво би станало, ако Бог хранеше 

подобно отношение към нас? Понеже ни обича, Той забравя всичките ни грехове и 

обещава да ги остави зад гърба Си и да не ги държи срещу нас. Ако искаме да 

получим полагащата се на християнина сила в молитвата, ние с вас трябва да се 

изправяме пред Бога с опрощаващо сърце. 

Могат да се молят тези, които се молят с вяра. Ако искаме Бог да отговаря 

на молитвите ни, трябва да имаме и вярващо сърце. Господ, Който казва: „Даде Ми 

се всяка власт на небето и на земята“ (Матей 28:18) и „Ето, Аз съм с вас през 

всичките дни до свършека на света“ (Матей 28:20), казва също: „Ако поискате 

нещо в Мое име, ще го направя“ (Йоан 14:14) и „И всичко, което поискате в 

молитва, като вярвате, ще получите“ (Матей 21:22), „Нека ви бъде според вярата 

ви“ (Матей 9:29). И все пак, твърде малко от нас се отнасят сериозно към тези 

думи и малцина се осмеляват да изповядат това, което Бог ни е обещал толкова 
щедро. 

Защо трябва да се молим? 

Молим се, защото Бог ни заповядва да се молим. Заповедите в Новия Завет, които 

ни заръчват да се молим, са много. Ето някои от тях: Молете се непрестанно (1 

Солунци 5:17). 

Бдете всякога и се молете (Лука 21:36; Марк 14:38). Молете се, като за 

всичко благодарите (Филипяни 4:6; Колосяни 4:2). Молете се в Духа (1 Коринтяни 

14:15). Винаги се молете и не се уморявайте (Лука 18:1). Молете се за царе и за 
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всички, които са на власт (1 Тимотей 2:2). Молете се за слово, когато 

благовествате (Ефесяни 6:19). Молете се за пълна дързост (Деяния 4:29). 

Молим се по примера на нашия Господ. Исус Христос, самият Божи Син, 

проявява покорство по отношение на молитвата. Въпреки че от сутрин до вечер 

дните Му са изпълнени с много напрежение и отговорности - да говори на 

тълпите, да изцелява болните, лично да разговаря с отделни хора, да пътува и да 

обучава учениците Си - Той никога не пропуска да се моли. Щом Исус зависи 

толкова много от това общение в молитва насаме с Отца, то колко повече ние с вас 
имаме нужда от времето насаме с Бога! 

Молим се по примера на учениците на Исус и на други хора. Животът на 

Исусовите ученици и на други християни, които са вършили Божието дело със 

сила, също свидетелства за необходимостта да се молим. Всички те са били 

покорни на заповедта Му да се молим. 

Не искам да кажа, че трябва всеки ден да прекарваме дълги часове в 

молитва, макар че има хора, които са призвани към тази голяма привилегия. Но 

можем да се „молим непрестанно“, като в молитва споделяме всичко с Бога. Тези, 

които се покоряват на Божията заповед да се молят, биват мощно благославяни и 
използвани от Бога. 

Молим се, за да имаме общение с Бога. Бог с нетърпение ни очаква да 

дойдем при Него в молитва. В Притчи се казва: „А молитвата на праведните е 
приятна Нему“ (Притчи 15:8). 

Моите синове ми помогнаха да осъзная важността на този факт. Дори да 

съм много зает, когато Захари или Брадли искат да говорят с мен, аз с радост 

оставям всичко настрана, само и само да мога да общувам с тях. Обичам да бъда с 

тях и копнея за това. Винаги съм благодарен, когато те проявят желание да бъдат 

с мен. 

Един ден, преди много години, докато четях в кабинета си, Захари се появи 

с куп книги и седна на масата срещу мен. Въпреки че никой от нас не проговори, 

неговата любов стопли сърцето ми. 

След малко наруших тишината: „Зак, искам да знаеш колко много означава 

за мен това, че дойде да четем заедно.“ Той отвърна: „Точно затова дойдох, татко. 
Просто искам да съм край теб.“ 

За пръв път в живота си ясно осъзнах каква радост изпълва голямото сърце 

на нашия любящ Бог, когато е с нас, и защо Той копнее за общението ни. 

Молим се, за да разговаряме с Бога. Той казва: „Извикай към Мене и ще ти 

отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш“ (Еремия 33:3). 

Молитвата не е авариен изход в случай на опасност, нито средство за 

удовлетворяване на желанията ни или за постигане на собствените ни 

егоистични цели. Тя е нашата „телефонна връзка“ с Бога. Като Негови деца ние 

имаме пряк достъп до Неговия трон. Той ни обича толкова много, че се е поставил 
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на наше разположение по всяко време. Чрез молитвата ние говорим на Бога, а Той 

ни отговаря. 

Молим се, за да получим духовна храна. Също както детето се нуждае от 

храна, за да расте физически, така и ние се нуждаем от храна, за да растем 

духовно. Можем да пропуснем някое ядене, без това да се отрази видимо на 

физическото ни състояние, но ако не ядем цяла седмица, ще започнем да 

отслабваме u да губим сила. Същото важи и за духовния ни живот. Можем да 

прекараме ден, без да четем Божието Слово и да се молим, без това да се отрази 

видимо на духовното ни състояние. Но ако продължаваме така дълго време, ще 

започнем да страдаме от недохранване, ще загубим силата да живеем 

победоносен живот и няма да имаме смелостта, която ни е необходима, за да 

свидетелстваме за Христос. 

Молим се, за да получим резултати. Искрената молитва, основана на 

Библията, може да промени много неща. Тя така променя тези, които се молят, че 

Бог свободно може да им открие волята Си. Молитвата също така освобождава 

великата Божия сила, която про-меня хода на природата и живота на хора и 

народи. Верните молитви на изпълнени с Духа вярващи християни са 

потвърждавали този факт многократно. 

По време на горски пожар преди няколко години много от сградите на 

територията на международния ни център „Ероухед Спрингс“, сред които и 

къщата, в която живеехме с Вонет, бяха погълнати от пламъци. Седем от сградите 
изгоряха до основи. 

След евакуацията на хората няколко човека, останали да се борят с огъня, 

започнали горещо да се молят Бог да отклони от сградите посоката на вятъра, 

движещ се с 150 км/ч. Това станало към 14.30 ч. Докато се молели, един от 

огнеборците наблюдавал знамето, което плющяло под напора на силния вятър. То 

внезапно се обърнало и започнало да се вее в обратна посока. Всички били 
поразени от това, което Бог извършил пред очите им. 

Също към 14.30 ч. аз и Вонет получихме съобщението, че пламъците са 

обхванали района на центъра ни и къщата ни. Ние също коленичихме и 
замолихме Бога да промени посоката на вятъра. 

Огнеборците ни казаха, че, когато обливали сградите с вода, горещината и 

димът ставали толкова непоносими, че те били принудени да легнат на земята, за 

да могат да дишат. Към 14.30 ч. всички били готови да изоставят къщата ни на 

пламъците, обгръщащи я от три страни, когато изведнъж вятърът като по чудо 

сменил посоката си и отклонил пламъците на друга страна. Можем да разкажем 

много случаи, когато на молитвите ни е било отговаряне по същия драматичен 

начин. Да, молитвата наистина може да промени много неща! 

Молим се, за да станем плодоносни свидетели за Христос. Божественият 

порядък е първо да говорим на Бога за хората, а след това на хората за Бога. Да 

свидетелстваме означава просто да жънем резултатите от молитвата - молитвата 

на този, който свидетелства за Христос, и молитвата на други. Убеден съм, че това, 
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което най-съществено е допринесло да стана християнин, са молитвите на моята 

майка, която следваше Бога. 

На кого да се молим? 

Молим се на Отца в името на Господ Исус Христос чрез действието на Светия Дух. 

Исус казва: 

А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си 

затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно; и 
твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти отплати (Матей 6:6). 

Исус Христос потвърждава молитвите ни, а Светият Дух ги предава на Бога 

Отец. И тъй като Бог е един Бог, Който се изявява в три личности, можем спокойно 

да се молим и на Исус, и на Светия Дух. Между трите личности на Троицата не 

съществува ревност. Но според модела, който Исус ни посочва в Библията, трябва 
да се обръщаме към Отец. 

За нас е важно и насърчително да осъзнаем, че когато се молим, Исус и 

Светият Дух ходатайстват заедно за нас. В Римляни 8:34 Павел казва: 

...Христос Исус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, 

който е от дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас. 

 

Преди това в Римляни 8 Павел пише: 

Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за 

какво да се молим, както трябва; но самият Дух се застъпва за нас в 

неизговорими стенания. А Този, който изследва сърцата, знае какъв е 

умът на Духа, защото Той се застъпва за светиите по Божията воля 
(Римляни 8:26-27). 

Кога трябва да се молим? 

В известен смисъл аз се моля непрестанно, като по стотици пъти на ден се 

обръщам към Бога за всичко. Започвам деня на колене в молитва, като славя и 
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хваля нашия велик и милостив Създател, Бог и Отец. Признавам Исус Христос за 

свой Господ и Господар. Моля Светия Дух да ме изпълни и чрез вяра приемам 

пълнотата Му. Моля се за мъдрост относно многобройните решения, които трябва 

да взема през деня. Моля се за спасението на приятели и непознати, за изцеление 

на болните и за духовните и материалните нужди на служението на „Кемпъс 

Крусейд“, както и за нуждите на отделни служители и на ръководителите на 

другите християнски организации и техните служения. Моля се за водачите ни и 

за тези, които имат власт над нас. Моля се дори за лични неща, които засягат само 

мен. И Бог отговаря! 

След това обичам да отделям достатъчно време за четене на Божието Слово 

и за размишляване върху него. Често коленича притихнал пред отворената 

Библия и говоря с Бога. Моля Светия Дух, Който е вдъхновил тези писания, да ме 

учи и назидава чрез прочетеното от мен. 

Докато чета, спирам, за да благодаря на Бога за любовта Му, за спасението и 

за грижите Му, да изповядам всички грехове в живота си, които Словото ми 

изявява, да Го помоля за смелостта и вярата, които са притежавали Неговите 

апостоли, и да Му благодаря за новите си прозрения в божествения Му план за 

прогласяване на благата вест за любовта и прошката, които ни дава чрез Исус 

Христос, нашия Господ, по целия свят. Често спирам и се моля за конкретна 

истина от Словото или изповядвам някое обещание. 

Вечер отново коленича, за да се поклоня на своя Господ, да чета Словото Му 

и да Го питам: „Господи, има ли нещо в мен, което да не Ти е угодно, нещо, което 

трябва да изповядам?“ Ако Светият Дух ми разкрие грехове и слабости, аз ги 

изповядвам и чрез вяра приемам Божията победа за живота си. Тогава вече знам, 

че ще продължа да Го хваля несъзнателно през цялата нощ,понеже последните ми 

съзнателни мисли са били за Него. И така, когато се събудя, първите ми мисли ще 

бъдат за нашия мил Господ. 

Груповата молитва също е жизненоважна за молитвения живот на 

християнина. Въпреки това едва ли има събирания - по-повърхностни, неприятни 

и скучни от тези на повечето молитвени групи. Причината е проста. 

Болшинството от присъстващите християни не са били насаме с Бог за 

поклонение и молитва и затова, когато се молят в група, те нямат какво друго да 

Му кажат, освен наизустените молитви, взаимствани от по- старите християни, 
които на свой ред са следвали модела на други преди тях. 

А колко по-вълнуващо е да научиш групата да говори на Бога така, сякаш 

Той присъства там лично - така, както е в действителност. Така молитвата е 

спонтанна, водена от Духа и в нея се редуват хваление и молби за неща, които 

Духът влага в мислите ни. Много ползотворен начин за водене на молитвата в 

малки групи е да се молим, като стих по стих следваме любими пасажи от Словото 

и всеки човек се включва в молитвата в рамките на 30 секунди. Но има и случаи на 

водена от Духа богопомазана молитва, която може да трае с часове, а на нас да ни 

се струва, че са били броени минути. 

Какво трябва да включва молитвата? 
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Молитвата трябва да съдържа няколко основни елемента. Те могат да се запомнят 

лесно с помощта на акронима СИОН, с чиито начални букви започват следните 
думи: 

Славословене 

Изповядване 

Отправяне на благодарности  

Настойчиво умоляване 

 

СИОН представлява само помощен модел, а не строга последователност, 

която трябва да следваме в молитвите си. 

Да разгледаме всяка от тези думи. 

Славословене. Да славословим Бог означава да се прекланяме пред Него и 

да Го хвалим, да Го почитаме и величаем със сърцето, ума и устните си. Молитвата 

често се възприема по-грешно като отвлечен, мистичен елемент във връзката на 

човек със светия, всемогъщ Бог. Божието Слово обаче не учи нищо подобно. То 
учи, че Бог, нашият Отец, желае да общува със Своите деца. 

Взаимоотношението ни с небесния ни Отец трябва да се гради на пълно 

доверие, вяра и покорство. Така и молитвите ни трябва да изразяват пълното ни 

доверие в Него и увереността ни, че Той ни чува. Ако това е така, ние ще се 

обръщаме към Него с поклонение и хваление, с благоговение и почитание, с 
любов и благодарност. 

Четенето на псалми на хваление и други подобни пасажи от Словото може 

значително да обогати времето, което прекарваме в молитва. Така студените и 

неблагодарни сърца се стоплят и не е трудно да започнат да хвалят Бога. 

Лично аз се стряскам, когато някой говори за Бога, като използва епитети 

като „Оня горе“ и други подобни, защото Богът, на Който се кланям, е Богът, 

Когото почитам и пред Когото благоговея. Той е всемогъщият, свят Бог, 

Създателят на всичко. Същевременно аз се чувствам съвършено свободен да 

излея сърцето си пред Него – да споделя най-съкровените си нужди, като знам, че 

Той е не само всемогъщият, свят Бог, но и моят любящ небесен Баща. На света 

няма друг, който да ме обича повече, да ме разбира по-добре и да ми вярва повече 
от Него. 

Моля се във всякакви възможни пози: с отворени или затворени очи, 

докато ходя, докато лежа в леглото, на глас и наум. Но най-много обичам да се 

моля на колене. Първото нещо, което правя, когато се събудя сутрин, е да 

коленича, за да изповядам, че животът ми принадлежи на Господ Исус, и да Му 

благодаря, че ме обича и живее в мен и чрез мен с цялата сила на Своето 

възкресение. Каня Го да продължи служението Си чрез мен, „да търси и спасява 

погиналото“, да ме използва, както намери за добре. 

Изповядване. Християнинът, който иска общението му с Христос да бъде 
възстановено, трябва да започне с изповед (1 Йоан 1:9). Исайя заявява: 
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Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито 

ухото Му е отъпяло, та да не може да чува; но вашите беззакония са 

ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, 

та не ще да чува (Исайя 59:1,2). 

Ако започваме молитвата си с хваление и преклонение пред Бога, Светият 

Дух ще ни посочи всеки грях в живота, който трябва да изповядаме. Когато 

отправим поглед към Божията чистота, святост и любов, ние осъзнаваме и 

собствения си грях и незначителност. Когато с помощта на Светия Дух видим 
греха си, в нас се поражда желание да го изповядаме. 

Винаги бъдете напълно открити пред Бога. Не си слагайте маски и не се 

преструвайте пред Него. Той вече знае всичко за вас. Затова винаги Му казвайте 

точно как се чувствате. Ако не се чувствате духовни, кажете Му го. Ако сърцето ви 

е изстинало, изповядайте го. Ако сте били непокорни, изповядайте и това и 

приемете Божията прошка и очистване, които ще възстановят общението ви с 

Него. 

Отправяне на благодарности. Нищо не радва Бога повече от проявата на 

вярата ни, а няма по-добър начин да изразим вярата си от този да благодарим. 

Авторът на Евреи ясно казва, че без вяра не може да се угоди на Бога (Евреи 

11:6). Божието Слово заповядва: „За всичко благодарете, защото това е Божията 

воля за вас в Христос Исус“ (1 Солунци 5:18). Да не благодарим означава да не се 
покоряваме на Бога. 

Ако сме изпълнени със Светия Божи Дух и вярваме, че Той управлява 

всичко, можем да Му благодарим не само за многото благословения, които 

получаваме всеки ден, но и за проблемите и нещастията. Яков казва: „Считайте го 

за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения, като знаете, че 

изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост“ (Яков 1:2,3). Апостол Павел 

пише: „И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта 

произвежда твърдост, а твърдостта - опитност, а опитността - надежда“ (Римляни 
5:3, 4). 

Предлагам ви да размислите за всичко, с което Бог ви благославя всеки ден 

- спасението чрез познаването на Христос, увереността за опростените грехове, 

възможността да служите на Христос, възможността да ходите на училище, 

доброто здраве, любимото семейство, добрата работа, храната и облеклото. 

Благодарете на Бога за всяко едно от тези неща. 

После направете списък на всичките си проблеми, разочарования, душевни 

болки или нещастия и въпреки всички тях благодарете на Бога, според както ни е 

заповядано. Отправянето на благодарности означава, че действително се 

доверяваме на Бога. Този израз на вярата ни радва Бога и Му позволява да изяви 

силата Си в наша полза; критичният и невярващ дух не е угоден на Бога и 

възпрепятства опитите Му да благослови и обогати живота ни и да ни използва за 

Своя слава. 
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Настойчиво умоляване. За много християни молитвата е като обикаляне по 

магазините - гледат стоките с часове и никога не купуват нищо. Да се молим с 

настойчивост означава да умоляваме Бога да се погрижи за собствените ни нужди 

и да се застъпваме за други хора. Трябва да се молим за всичко, като конкретно 
назоваваме молбите си. Павел ни съветва: 

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо с молитва и молба 

изказвайте молбите си на Бога с благодарение; и Божият мир, който 

превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос 
Исус (Филипяни 4:6, 7). 

Когато говорите на Бога, молете се Той да обновява и укрепва вътрешния 

Ви човек, за да бъде той буден и жизнен, винаги отзивчив и укрепван от Светия 

Дух. Молете се за разрешение на проблемите си, за мъдрост и ръководство, за 

сила да устоявате на изкушенията, за утеха по време на скръб - молете се за 

всичко. Нищо не е твърде малко, нито твърде голямо, та да не може да бъде 

представено пред Господа. 

След това се молете за другите. Християните често не осъзнават 

значението на ходатайстването. Апостол Павел постоянно се моли за хората, 

повярвали чрез него (Ефесяни 1:15, 16). Той насърчава и тях да се молят за самия 

него (Ефесяни 6:19). 

Позволете ми да илюстрирам това значение. През 1960 г. въстанието на 

Мау Мау залива Кения с терор. По това време мисионерите Мат и Лора Хигинс 

трябвало да прекосят самото средоточие на територията на May May, за да 

стигнат до Найроби. Те добре знаели, че терористите са убивали жестоко както 

кенийци, така и мисионери, попаднали в ръцете им в тази област. 

Било вече тъмно, когато джипът им се повредил на 30 км от Найроби. Мат 

напразно се опитвал да поправи колата в тъмнината. Обзети от страх, двамата се 

заключили в колата и се опитали да заспят. Помолили се заедно на глас с Псалм 

4:8: „Спокойно ще легна и ще спя, защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да 
живея в безопасност.“ 

Когато се събудили на сутринта, Мат поправил колата и скоро стигнали в 

Найроби. След седмица един местен пастор им разказал какво се било случило, 

докато са спали. Трима терористи пропълзели до колата им с намерение да ги 

убият, но когато видели, че колата е обградена от 16 души, хукнали да бягат от 

страх! 

Мат и Лора били развълнувани... и обърка¬ни. „Какви 16 души?“ - почудили 
се те. 

Когато седмици по-късно се върнали в Америка, цялата история им се 

изяснила, след като техен приятел ги попитал: „Наскоро да сте изпадали в 
някаква опасност?“ 

Мат му разказал за May May, спрялата кола и шестнайсетте мъже. 

Приятелят му закимал с глава развълнувано: „На 23 март - казал той - Бог подбуди 
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сърцето ми да се моля за вас. Свиках хората от нашата църква. Събраха се 16 души 

за спешна молитва за вас.“ 

Несъмнено на небето ще узнаем безброй разкази за това как Бог е 

използвал застъпническата молитва, за да предпазва Своя народ и да дава нови 
тласъци на царството Си. 

Всеки ден се молете за съпруга или съпругата си, за децата и родителите си. 

След това се молете за съседите и приятелите си. 

Молете се за пастора и за мисионерите си. Молете се за други християни, на 

които Бог е възложил специални задължения. Молете се за царе и президенти и за 
всички, които имат власт над вас. 

Молете се специално за спасение на души, за ежедневна възможност да 

представяте Христос и служението на Светия Дух на другите, както и за 

изпълнението на Великото поръчение в нашето поколение. Започнете с 

университета си и изобщо с обкръжението си. Молете се и търсете един или 
повече приятели християни, с които можете да се молите заедно. 

Не подценявайте силата на застъпническата молитва за спасяването на 

душите. Майка ми и баща ми са били женени от 35 години, преди баща ми да 

приеме Христос. Любовта им един към друг била силна, но безразличието на баща 

ми към Бога сигурно е причинявало много душевна болка и сълзи на майка ми. 

Въпреки всичко обаче тя се молеше за него, за моите братя и сестри и за мен, 

докато накрая видимите резултати започнаха да се появяват и цялото ни 

семейство прие Христос. 

Аз се молих няколко години годеницата ми Вонет Захари да приеме 

Христос. Когато се сгодихме, бях напълно сигурен, че това е Божият избор за мен. 

Тя участваше активно в живота на църквата от дете и аз предположих, че е 

спасена. Но с течение на времето започнах да разбирам, че Вонет е член на 

църквата, но вероятно не и християнка. Нямаше много доказателства за това, че е 

предала живота си на Христос. Започнах ревностно да се моля за спасението й. Тъй 

като преди да направя предложение на Вонет, бях предал живота си на Христос, не 

смеех да се оженя за невярващо момиче. Съмненията ми растяха и въпреки че я 

обичах горещо, аз започнах да се чудя дали наистина Божията воля за мен бе да се 

оженя за тази прекрасна млада жена, която не познаваше Божието присъствие в 

живота си. 

Тогава един летен ден Вонет предаде живота си на Исус по време на 

християнски лагер, на който я бях поканил. Молитвите ми получиха отговор. 

Скоро след това ние се оженихме и вече четири благословени десетилетия бракът 

ни е чудесен и Христос заема централно място в него. 

Знам как се чувствате, ако сте се молили за син, дъщеря, съпруг/а/ или 

приятел/ка/ и още не сте видели резултат. Насърчавам ви да се доверите на Бога 

да се „справи“ с този човек. Въпреки че исках Вонет да приеме Христос веднага, 

Бог реши да чакам три години - план, който беше различен от моя, но който 
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донесе повече слава за Него. Той е всемогъщ и ще отговори на молитвата ви в 

подходящото време и по подходящия начин. 

Насърчавам ви да приемете уверението на Бога: Той копнее за душата на 

този човек повече от вас самите. 

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за 
да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот (Йоан 3:16). 

Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за 

забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да 

дойдат на покаяние (2 Петър 3:9). 

Изповядвайте обещанието от 1 Йоан 5:14, 15: „И увереността, която имаме 

към Него, е това, че ако молим нещо според Неговата воля, Той ни слуша; и ако 

знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме 
помолили от Него.“ 

След това се молете за близките и приятелите си. Молете се с увереност, че 

Той ще ви чуе и ще отговори на молитвата ви, според както е обещал. 

Моделът СИОН - славословене, изповядване, отправяне на благодарности и 

настойчиво умоляване - е помогнал на много християни да си изградят 
балансиран молитвен живот при общуването със своя любящ Бог и Отец. 

Как да се молим с увереност? 
 

Кога можем да очакваме отговор на молитвите си? Трябва да следваме четири 

напътствия - да пребъдваме, да искаме, да вярваме и да приемем. Нека накратко 
разгледаме всяко от тях. 

Пребъдвайте 

Исус казва, че за да бъде отговорена молитвата ни, основното е да пребъдваме. 

„Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще 

ви бъде“ (Йоан 15:7). С други думи, ако пребъдваме в Христос - ако животът ни е 

предаден изцяло на Него и Словото Му пребъдва в нас и така знаем волята Му - 

можем да искаме каквото пожелаем, защото волята ни ще бъде да следваме 
Неговата воля. 

Следователно да пребъдваме означава да живеем с вяра и покорство в 

пълнотата на Светия Дух, покорни на ръководството на Христос, без 
неизповядани грехове и изцяло предоставили силите си на разположение на Бога. 
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Искайте 

За да получим отговор на молитвите си, трябва да искаме. Яков казва: 

„Пожелавате, но нямате; убивате 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 го разпилеете за страстите си“ (Яков 4:2, 3). 

Исус казва: „Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Досега нищо не 

сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ 
(Йоан 14:14; 16:24). 

В проповедта Си на планината Исус казва: „Искайте, и ще ви се даде; 

търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, 

получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори“ (Матей 
7:7,8). 

Нерешените проблеми в света са толкова много, че е почти невъзможно да 

се изброят. Все още има болни хора и неспасени души; неблагочестиви хора 

продължават да упражняват политическа и финансова власт, без да имат страх от 

Бога; все още се вършат много несправедливи неща, и то главно защото Божиите 
деца отказват да поемат отговорността да се молят за това. 

Вярвайте 

В Матей  21:22 Исус обещава: „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, 

ще получите.“ Вярата е основата за отговор на молитвите ни. Но откъде да вземем 

тази вяра? Трябва ли да постигнем някакво душевно състояние, което се равнява 

някак си на вярата? Разбира се, че не. 

Бог не изисква от нас да вярваме силно. Само трябва да вярваме в силен 

Бог. Исус казва: 

Ако имате Вяра колкото синапено зърно, ще речете на тая планина: 

Премести се оттук там!, и тя ще се премести; и нищо няма да Ви бъде 
невъзможно (Матей 17:20). 

Яков ни наставлява да искаме с вяра, без да се съмняваме, защото хората с 

раздвоен ум не могат да очакват Бог да отговори на молитвите им (Яков 1:6, 8). 
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Важно е не количеството, а качеството на вярата. Вярата идва от Бога 

(Ефесяни 2:8, 9). Тя не е нещо, което се опитваме да изработим сами. Само хората, 

които проявяват покорство, живеят чрез вяра. Не можем самоволно да 

определяме живота си и да се молим с вяра. Няма такъв човек със силна вяра в 

силен Бог, който да отказва да се покорява на Бога, в Когото му е повелено да 

вярва. 

За да утвърди вярата на молещия се, Светият Дух използва три основни 

средства: 

Първо, Той използва Божието Слово. Изучавайки Писанието, ние научаваме 

все повече за характера на Бога - за Неговата любов, мъдрост, сила и 

всемогъщество. Колкото повече опознаваме Бога, толкова повече Му се 

доверяваме. И така, „вярата - пише Павел - е от слушане, а слушането - от 

Христовото слово“ (Римляни 10:17). 

Второ, Той използва общението с други християни, както и различни 

обстоятелства и случки. Например когато виждаме как Бог използва наш приятел 

да благовества на други хора, вярата ни в Бога нараства. Когато той споделя опита 

си с нас, това ни насърчава да повярваме, че Бог може да използва и нас. 

Трето, Той използва силни вътрешни убеждения. Във Филипяни 2:13 Павел 

пише: „Защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате 

според Неговото благоволение.“ 

Ето един пример: у петима младежи нараствало убеждението, че трябва да 

започнат да изпълняват поръчението, записано в Матей 28:18-20. Всеки от тях 

направил списък на трима свои приятели, които искал да спечели за Христос. 

Първата седмица те се събирали всеки ден, за да се молят тези приятели да 

почувстват нуждата си от Бог. Втората седмица молили Бога да ги използва като 

Свои инструменти. Третата седмица се молили за възможност да говорят на 

приятелите си за Христос. Същата седмица и петнайсетте момчета приели 

Спасителя. 

Приемете 

Чрез вяра изповядайте, че Бог отговаря на молбата ви. Ако знаем, че пребъдваме в 

Христос и сме ръководени от Светия Дух, и ако се молим според Словото и 

Божията воля, можем да очакваме Бог да отговаря на молитвите ни (1 Йоан 5:14, 

15). Бъдете готови да приемете отговора. Представете си как вече получавате 
отговора на молбата си и започнете да благодарите на Бога за него. 

През 1954 г. Роджър Бенистър пробяга една миля за по-малко от четири 

минути. Това събитие беше прецедент в историята на спорта. Никой никога не го 

беше правил, но Бенистър вярваше, че е възможно. В ума си той виждаше как чупи 

рекорда - и наистина го постигна. След 1954 г. пробягалите това разстояние за по-

малко от четири минути са вече неколкостотин, просто защото Роджър Бенистър 

доказа, че това е възможно. 
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Ако човек може да постигне изключителен успех, като разчита само на 

собствените си сили, то колко повече можем да постигнем, когато положим 

вярата си във всемогъщия Бог и черпим от Неговите свръхестествени 

нескончаеми източници? 

Истина е, че ако живо си представяме нещо, ако го искаме горещо, ако 

искрено повярваме в него и ако с ентусиазъм действаме съобразно него, то 
непременно ще стане - разбира се, ако се потвърждава от Словото. 

Например помислете за Великото поръчение. Години наред след паметния 

момент, в който Бог ми даде видението за това служение и за света, силно 

впечатление ми правеше фактът, че Светият Дух иска Великото поръчение да се 

изпълни в нашето поколение. Понеже съм убеден в това, от 1951 г. насам 

Велико¬то поръчение заема водещо място в живота ми, като израз на любовта ми 

към нашия Господ и желанието ми да Му се покорявам. 

Представям си живо какво означава да се изпълни Великото поръчение - да 

се благовества на повече от 6 милиарда души; да се обуча-ват десетки милиони 

ученици; да се обучават водачи сред представителите на всеки от 210-те народа и 

протектората по света; да се използва всяко последно постижение на техниката - 

науката, радиото, телевизията, сателитите, реактивните самолети, пресата и 

всички видове аудио-визуални средства - за да се разпространява Божията любов 
навсякъде по света. 

Планът ни за изпълнение на тази цел се нарича „Нов живот 2 000“. 

Християни от Север¬на Америка, Европа и повече от 150 народа по света са част 

от този и широкомащабен план за световно евангелизиране. Милиони вярва¬щи 

от хиляди църкви, деноминации, организации и мисии се обединяват, за да 

посветят служението си за благовестване и правене на ученици на изпълнението 
на „Нов живот 2 000“ в своите страни и по света. 

Съвсем ясно виждам деня в близкото бъдеще, когато милиарди хора по 

земята ще осъзнаят великите истини за Божията любов и прошка в Исус Христос 

и ще Го признаят като Господ на господарите. Убеден съм, че Божията воля е 

Великото поръчение да бъде изпълнено, защото самият Той ни заповядва да го 

изпълним и това е Неговото искрено желание. Аз също горещо желая то да се 

осъществи. 

Нещо повече, вярвам, че Великото поръчение ще се изпълни, защото то е 

замислено от Бога, а не от човек. Не мога да си представя, че нашият Господ ще ни 

заповяда нещо, без да ни подсигури необходимите средства, за да можем да го 

изпълним. 
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И накрая, понеже живо си представям, горещо желая и искрено вярвам в 

изпълнението на Великото поръчение в моето поколение, мога да се посветя на 

него с ентусиазъм, като привличам милиони други хора да се присъединят към 

мен. 

С помощта на Писанието определете какво е това, което Бог би желал да си 

представите живо, горещо да пожелаете, искрено да вярвате и с ентусиазъм да 

подхванете, за да изпълнявате Великото поръчение в своя живот, дом, район, 
област, нация и целия свят. 

Освободете силата 
 

Възможно е Бог да поиска да се молите не само за личното си служение, но и за 

екипа на някоя радио или телевизионна станция или за някой вестник, за да 

бъдат те проводници на правда. Възможно е да поиска да се молите за спасението 

на някое училище, университет, агенция или цял район; или за това всеки човек в 

радиус от един километър около дома ви или всяко семейство в града да бъдат 

посетени лично от обучени работници, които с любов, молитва и разбиране да 
представят учението на Христос. 

Помнете, че когато наведете глава за молитва, вие отприщвате потока на 

сила, която може да промени хода на историята. Божията мощ, Неговата любов, 

мъдрост и благодат са на ваше разположение, ако само повярвате в Него и ги 

изповядате. Никога не забравяйте Исусовото обещание, че ще правим чудеса, 
които е правил и Той, и дори по-големи от тях (Йоан 14:12). 

Бихте ли се присъединили към молитвите ни Господарят на жетвата да 

изпрати милиони последователи, които да работят с хиляди местни църкви от 

всички деноминации и с различни движения и организации, чиято цел е да видят 
изпълнението на Великото поръчение в нашето поколение? 

Бихте ли се молили още и за могъщо изливане на Светия Дух над целия 

свят, както и за финансови средства и материали, необходими за изпълнението на 
тази поверена ни от Бога задача? 
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Молитвата е най-великата привилегия в християнския живот и най-

радикалният източник на сила, познат на хората. Ако приемем Божиите обещания 

сериозно и започнем чрез вяра да изповядваме всичко, което ни е обещано, чудеса 

ще ни съпътстват, хора ще се покоряват на Господ Исус Христос, ходът на 

историята ще се променя и ние ще участваме в изпълнението на Великото 

поръчение в нашия живот. 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да се молим с увереност“ е „основна концепция“. Можете да я 

усвоите, като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, според както 

ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят всичко, 

което съм ви заповядал...“ 

Апостол Павел ни насърчава да правим същото. „И каквото си чул от мен при 

много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да научат и 
други “ (2 Тимотей 2:2).  
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Какво е молитвата? Защо е важна молитвата?  

2. Чии молитви слуша Бог? 

а.) Йоан 9:31 

б.) Псалм 66:18 

в.) Марк 11:25 

г.) Притчи 15:8, 29 

3. Защо неизповяданият грях спира или пречи на молитвения ни живот? 

4. Какво ни учат тези стихове относно на-чина, по който трябва да се молим? 

а.) Псалм 145:18 

б.) Матей 6:5-7 

в.) Матей 21:22 

г.) Филипяни 4:6 

5. Какви жизненоважни елементи на молитвата откриваме в Деяния 4:24-30? 

6. Какви жизненоважни елементи на молитвата включва Христос в молитвата Си 
в Йоан 17? 

7. Каква е ролята на молитвата при свидетелстването?  

8. Обяснете елементите на молитвата, която Христос дава като пример на 
учениците Си в Матей 6:9-13? 

9. Кога трябва да се молим? Има ли време, което да е най-подходящо? 

10. Посочете някои от обещанията, които Христос ни дава относно молитвата. 

а.) Матей 6:6 

б.) Матей 18:20 

в.) Лука 11:9-13 

г.) Йоан 14:13,14 

11. Кои четири части на молитвата са по-сочени в 1 Тимотей 2:1? Обяснете 

накратко какво означава всяка една от тях. 

12. Какви важни предпоставки за успеха на молитвата откриваме в следните 

стихове: 
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а.) Йоан 15:7 

б.) Яков 4:2-3 

в.) Йоан 14:14 

г.) Матей 21:22 

д.) Яков 1:6 

13.Каква е ролята на Светия Дух в молитвата? (Виж Римляни 8:26, 27.) 

14. Какво означава да сме подготвени да приемем Божиите отговори на 
молитвите си? 

15. Какво обещание ни е дадено в Яков 5:16? 

16. Да си водим молитвен дневник е ефективен начин да видим верността, с която 

Бог отговаря на молитвите ни. Още тази седмица започнете да си водите дневник, 

като записвате ежедневните си нужди. После отбелязвайте Божиите отговори, 

щом ги получите. 

 

  



25 
 

 

Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Припомнете си какво е значението на молитвата при основаването на „Агапе 

България“. Какъв проект е започнала (или в какъв се е включила) наскоро вашата 

група? Как можете ефективно да мобилизирате групата си, за да осигурите 

необходимата молитвена подкрепа? 

2. Словото ни заповядва да се молим непрестанно (Виж Солунци 5:17). Обсъдете в 

групата как можете да превърнете това в навик в живота си. 

3. Споделете интересни идеи за тихото си време и молитвеното си време. 

4. Молитвата променя събития и хора. За насърчение споделете с групата си 

отговор на молитва, който сте получили и който е променил дадена ситуация или 

личност. 

5. Какви специфични молитвени нужди искате да доверите на Бога? Споделете ги 

с групата и посочете обещания в Словото, които можете да изповядвате за всяка 
нужда. 

6. Изгответе молитвен план на групата, чрез който да помогнете за изпълнението 

на Великото поръчение във вашето общество.  
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Стъпки към лично съживление 
 

1. Помолете Светия Дух да ви посочи всеки неизповядан грях в живота ви. 

2. Потърсете прошка от всички хора, които сте обидили, и простете на всички, 

които са ви наранили. Предприемете съответни действия, за да поправите всяко 
сторено зло, ако Бог поиска това от вас. 

3. Преценете какви мотиви стоят зад всяка ваша дума и постъпка. Помолете Бога 
да претърсва и очиства сърцето ви всеки ден. 

4. Помолете Светия Дух да ви предпазва от капана на самодоволството и 

посредствеността. 

5. Хвалете и благодарете на Бога винаги, на всяко място, по всякакъв начин и при 

всякакви обстоятелства. 

6. Откажете се да следвате плътското си естество (Галатяни 5:16,17). 

7. Предайте живота си на Исус Христос като ваш Спасител и Господ. Живейте в 
пълна зависимост от Него, като Му се покорявате и се смирявате пред Него. 

8. Изучавайте Божиите атрибути. 

9. Жадувайте за правдата (Матей 5:6). 

10. Възлюбете Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум 

(Второзаконие 6:5). 

11.Непрестанно приемайте пълнотата и ръководството на Светия Дух чрез вяра 
въз основа на Божията заповед (Ефесяни 5:18) и обещание (1 Йоан 5:14,15). 

12. Всеки ден четете, изучавайте, размишлявайте и учете наизуст Божието свято, 

вдъхновено и безпогрешно Слово (Колосяни 3:16). 

13. Молете се непрестанно (1Солунци 5:17). 

14. Всяка седмица отделяйте по един 24-часов период за пост и молитва. В 

молитва преценете дали да не се присъедините към двата милиона християни, 

които ще постят в продължение на 40 дена преди 2 000 г. 

15. Говорете за Христос всеки ден. Нека това бъде вашият начин на живот. 

16. Решете, че ще живеете свято и богоугодно чрез вяра и покорство. 

17. Сформирайте или се присъединете към група за изучаване на Библията, която 
разглежда съживлението и светостта. 
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Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

Основни концепции, които ще ви помогнат да живеете изобилно и да обяснявате 

на други изобилния християнски живот: 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  

4.  Как да ходим по Духа 

5.  Как да бъдем плодоносни свидетели  

6.  Как да представяме Христос на другите  

7.  Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8.  Как да обичаме чрез вяра 

9.  Как да се молим с увереност  

10.  Как да преживеем приключението „даване“ 

  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? Бил Брайт. „Четирите 

духовни принципа“ е едно от най-ефективните и широко използвани помагала за 

благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на 

благата вест. Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на всички основни 

езици в света. 

  Десет основни стъпки. Бил Брайт. Общ курс на обучение за новоповярвали 

и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки вярващ трябва 

да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици хиляди хора. 

Преведени са на много езици и представляват солидна основа за израстване в 
вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните теми: 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  

Стъпка 4  Християнинът и молитвата  

Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 
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Бил Брайт е основател и президент на „Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интърнешънъл“. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от 

населението на света. „Агапе България“, позната по света като „Кемпъс Крусейд 

фор Крайст“, включва над 113 000 щатни и почасови служители и обучени 

доброволци, с чиято помощ десетки милиони хора са чули за Исус Христос. Те 

обучават милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със 

сила живот за Божия слава. 

След дипломирането си, в периода от 1946 до 1951 г., доктор Брайт 

продължава своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на 

много национални и международни награди, включително и на пет почетни 

доктората. Автор е на много книги и публикации, с които помага за изпълнението 

на Великото поръчение. Усилията му са съсредоточени главно върху 

международния проект New Life 2 000. Целта му е до 2 000 г. над 6 милиарда души 

да научат благата вест за Господ Исус Христос. 
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