
  



2 
 

Съдържание 
 

С признателност 3 

От автора 4 

Каква е целта на това изучаване 6 

Как да извлечете ползата от това изучаване 8 

Ключът към плодотворната молитва 11 

Урок 1: Предназначението на молитвата 16 

Урок 1: Изучаване на Библията 18 

Урок 1: Практическо приложение 21 

Урок 2: На кого да се молим 22 

Урок 2: Изучаване на Библията 23 

Урок 2: Практическо приложение 28 

Урок 3: Насоки за плодотворна молитва 29 

Урок 3: Изучаване на Библията 30 

Урок 3: Практическо приложение 34 

Урок 4: Как да се молим със сила 35 

Урок 4: Изучаване на Библията 36 

Урок 4: Практическо приложение 39 

Урок 5: Божиите обещания относно молитвата 40 

Урок 4: Изучаване на Библията 41 

Урок 4: Практическо приложение 44 

Урок 6: Как да планираме тихото си време 45 

Урок 6: Изучаване на Библията 46 

Урок 6: Практическо приложение 49 

Урок 7: Преговор 50 

Урок 7: Практическо приложение 51 

 

  



3 
 

С признателност 
 

Поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“ се появи по 

необходимост. Служението на Кемпъс Крусейд фор Крайст се разрастваше бързо из цяла 

Америка и хиляди студенти посвещаваха живота си на Христос – по неколкостотин души 

от университет. Скоро след това стана невъзможно да се работи индивидуално с 

новоповярвалите. Кой щеше да им помогне да израснат в новооткритата си вяра?  

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

християни – изучавания, които да стимулират както отделни хора, така и цели групи да 

изследват дълбочината и богатството на Божието Слово. Въпреки че разполагахме с 

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

През 1955 г. помолих няколко служители да ми помогнат при подготовката на 

серия изучавания на Библията, която да насърчава новоповярвалите да благовестват и 

да израстват духовно. Приносът на служителите на Кемпъс Крусейд бе от изключително 

значение поради постоянния им контакт със студенти при благовестването и 

обучаването на новоповярвалите. И така в резултат от съвместната ни работа се 

появиха „Десет основни стъпки към християнска зрялост“.  

След това скромно начало много други служители дадоха своя щедър принос. 

Веднъж екипът, с който проучвахме и съставяхме материалите, се състоеше от няколко 

души – всички с богословско образование. Някои от тях притежаваха следдипломна 

квалификация, а единият беше защитил и докторат по богословие. Нещо повече, всички 

ние участвахме активно в „спечелването“ на хора за Христос. 

За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за 

професионалното ми съдействие при преработването, допълването и редактирането на 

материала. Също така бих искал да благодаря на Джоет Уимс и Джийн Брайънт за 

тяхната изключителна подкрепа и за това, че се присъединиха към Дон и мен по време 

на редакционния процес. 
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От автора 
 

Като основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст имам привилегията 

да работя с близо 50 000 щатни служители, сътрудници и обучени доброволци във 

всички по-големи страни, представляващи 98%  от населението на света. Работим с 

милиони християни по света и виждаме как десетки милиони хора приемат Христос 

като свой Спасител и Господ.  

Настоящият материал е послужил за обучението на милиони християни от 

всички деноминации. Заедно с тях сме представили благата вест на приблизително 

милиард и половина души (от които 864 милиона са регистрирани). Филмът „ИСУС“, 

който спонсорирахме и финансирахме, е преведен на 255 езика и е гледан от почти 550 

милиона души.  

Целта ни е до 2000 г. благата вест за нашия Господ Исус Христос да стигне до поне 

шест милиарда души и така да изпълним Великото поръчение. Милиони християни в 

хиляди църкви от всички основни деноминации работят по световната стратегия, 

наречена „Нов живот 2000“.  

Стратегията включва разпространяването на благата вест чрез 10 000 екипа на 

филма „Исус“ и по други ефективни канали, подпомагането на участващите 

деноминации да основат един милион нови църкви, основаването на служения в хиляди 

университети в стратегически и метрополитни области по целия свят и организирането 

на пет до двайсет милиона групи „Нов живот“ (над 200 000 вече  функционират в 

различни части на света).  

Въпреки това аз очаквам един ден Бог да ме призове към далеч по-важна длъжност 

и служение – да посветя цялото си време на молитва.  

В живота на християнина няма абсолютно нищо по-важно от молитвата. Някога 

замисляли ли сте се, че Бог може да ви използва и чрез вас буквално да промени живота 

на хора и народи? Чрез молитвата Бог ни дава достъп до неизчерпаем източник на сили, 

мъдрост и благодат, стига само да сме готови да вярваме на обещанията Му и да ги 

изповядваме.    

Много текстове от Новия Завет изтъкват важното място, което молитвата заема 

в благовестителските и ученическите усилия на ранната църква. Същото важи и днес. 

Един пример. Веднъж петима гимназисти започнали да разбират, че имат отговорност 

пред Бога да спомогнат за изпълнението на Великото поръчение в училището си. Всеки 

от тях решил да се моли за спасението на трима свои приятели.   

Първата седмица те се събирали всеки ден и се молили тези приятели да осъзнаят 

нуждата си от Спасителя. Втората седмица се молили да бъдат оръдия в Божиите ръце. 

Третата седмица се молили за възможности да разговарят с приятелите си за Христос. 
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През същата седмица всичките петнайсет ученици, за които се били молили, приели 

Спасителя.   

Молитвата е основният начин да станем плодоносни свидетели за Христос. 

Постановеният от Бога ред е следният: първо говорим на Бога за хората, а после на 

хората – за Бога. Свидетелстването е жънене на посятото в молитва.    

Изключително важно е още в началото на християнския си живот да разберем 

стойността и благословенията на искрената молитва. Чрез нея не само постигаме 

плодотворност, но и общуваме с Отец. Божието свято Слово ни разкрива удивителния 

факт, че Бог има желание да общува с нас. Времето, което избираме да прекараме с Него 

в общение и молитва, му носи огромно удоволствие.  

Искате ли молитвите ви да бъдат динамични и ефективни? Подготвил съм това 

изучаване, за да ви помогна да изградите и поддържате плодотворен молитвен живот. 

Насърчавам ви да разработвате всеки урок внимателно, като се молите. Бог да 

благослови усилията ви да станете силен молитвен воин за Господ Исус.  
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Каква е целта на това изучаване 
 

Дългогодишните ми наблюдения сочат, че повечето християни не знаят как да се 

молят.   

 Един мой приятел, християнин повече от петдесет години, ми каза: „Никога не се 

моля пред други хора. Не знам много 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.  

Това изучаване ще ви помогне по четири начина: 

Първо, ще разберете истинското предназначение на молитвата.  Бог горещо 

желае да се обръщаме към Него в молитва. В притчи 15:8 се казва: „Молитвата на 

праведните е приятна Нему.“ В това изучаване ще научите защо молитвата е 

определеният от Бога начин да вършим делото Му.   

Второ, ще разберете как Отец, Синът и Светият Дух участват в молитвите ни. 

За нас е важно и насърчително да знаем, че когато се молим на набесния ни Отец, Исус 

Христос приема молитвите ни, а Светият Дух ги предава на Бог Отец. В това изучаване 

ще разгледаме как личностите на божествената Троица обединяват усилията Си, за да 

отговорят на молитвите ни.  

Изучаването на уроците ще ви помогне да си изградите постоянен и плодотворен навик 

да се молите.  

Трето, ще се научите да се молите ефективно. Когато се молим, Бог се интересува 

от сърцата ни повече, отколкото от думите ни. Библията ни дава ясни насоки как да 

пристъпваме към Бога. Изучаването на уроците ще ви помогне  да приложите тези 

принципи на практика и да си изградите постоянен и плодотворен навик да се молите.  

Четвърто, ще откриете как да използвате огромната сила на молитвата.  

Молитвата е не само най-голямата привилегия в християнския живот, но и най-

необикновения източник  на сила, познат на човека. Това изучаване ще ви покаже как 

да стъпите на Божиите обещания относно молитвата и да черпите от нейната сила.  

Основи на вярата 

Стъпка 4: „Християнинът и молитвата“ е част от „Десет основни стъпки към 

християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и 

предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте 

години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е 

ползвана от стотици хиляди хора. 
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Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 4“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“.  

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с 

основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще 

започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които 

вероятно ще се сблъскате като новоповярвал. 

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да 

приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще 

се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на 

Библията. 

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни 

книжки за всяка „Стъпка“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното 

и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни 

стъпки“ – ръководство за водещия.  

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения и 

съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.  

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 4“, да разсъждавате трезво и 

непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е 

приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и 

животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост.  
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Ключът към 

плодотворната молитва“. Тя ще ви даде ясна представа как да освободите силата на 

молитвата в живота и служенето си.  Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 

1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

 Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е 

разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото 

на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. 

Помнете я, докато разработвате урока. 

 Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги 

преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден 

преговаряйте научените стихове. 

  Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на 

знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се 

напомня следното: 

 Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите 

ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, 

начертай ги на плочата на сърцето си. 

 Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите 

обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в 

живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете 

способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да 

използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

 

Изучаване на уроците 

 Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, 

които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. 

Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и 

химикалка. 

 Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място 

за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за 

изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва. 
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 Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването 

на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска 

информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

 Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването: 

▪ Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си    

среща с Бога и я спазвайте. 

▪ Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 

▪ Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 

▪ Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата 

около вас. 

▪ Научете наизуст посочените стихове. 

▪ Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи. 

Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете 

пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-

изчерпателни отговори. 

▪ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите 

и започнете да ги прилагате в живота си. 

▪ Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в 

приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните? 

▪ Преговорете научените стихове. 

▪ Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво 

още трябва да направите? 

▪ Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да 

растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

▪ Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително 

време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок. 

▪ Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, 

помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, 

докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си. 

 Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия 

помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. 

 С прилагането на разглежданите тук духовни истини увереността ви в силата  на 

молитвата ще расте, защото Божието свято Слово обещава: „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“ (1 Йоан 5:14, 15). 

 Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за 

размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете 
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да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на 

Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на 

Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото 

присъствие (Йоан 14:21). 
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Ключът към плодотворната молитва 

 
Бог ни подканя смело да се обръщаме към Него, като се молим с радост и преклонение в 

сърцето.  

Разказват за един човек, който отишъл в голям град. Утрото било студено. Когато 

пристигнал в хотела си, забелязал, че и чиновниците, и гостите, изобщо всички били 

боси. В бара забелязал човек с приятна външност, който седял на съседната маса, и го 

попитал: „Защо никой не носи обувки? Не познавате ли обувките?“ 

„Разбира се, че познаваме обувките“ – отговорил редовният клиент.  

„Тогава защо не ги носите?“ – попитал гостът 

„О, това е въпросът – отвърнал запитаният. – Защо не нося обувки? 

След закуска гостът излязъл от хотела да се разходи по снега. Отново всеки 

срещнат бил бос. Воден от любопитството си, той запитал един минувач: „Защо никой 

не носи обувки? Не знаете ли, те предпазват краката от студа? 

Минувачът казал: „Разбира се, че знаем. Виждате ли онази сграда? Това е фабрика 

за обувки. Ние много се гордеем с нея. Всяка седмица се събираме там и управителят ѝ 

ни разказва какво чудесно нещо са обувките.“  

„Но тогава защо не носите обувки?“ – настоявал гостът. 

„О, това е въпросът – отговорил минувачът. – Защо не носим обувки? 

Когато става въпрос за молитвата, много християни приличат на хората от този 

град. Те знаят за молитвата, вярват в силата ѝ, често слушат проповеди на тази тема, но 

тя не заема значима част от живота им.  

От изучаването на Божието Слово и от пътуванията си по света съм достигнал до 

твърдото убеждение, че там, където хората се молят, следвайки библейските принципи, 

Бог работи в живота им и чрез тях в живота на други. Покажете ми църква или 

християнска организация, която се моли усърдно, и аз ще ви посоча служение, където 

хората обичат Исус Христос и свидетелстват за Него. От друга страна, покажете ми 

църква или християнско служение, което гледа на молитвата през пръсти, и аз ще ви 

покажа плътски християни, които не са загрижени за човешките души. Животът им 

може да се сравни с църквите в Ефес (Откровение 2) и Лаодикия (Откровение 3). 

За да разбулим тайната на плодотворната молитва, нека отговоря на шест 

жизненоважни въпроса. 
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Какво е молитвата? 

Накратко, молитвата е общуване с Бога. 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 – пише апостол Павел – нека 

пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и да 

намерим благодат, което 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 изправим пред Него със спокойно и радостно 

сърце, като знаем, че Бог ни обича повече, отколкото ни е обичал или ще ни обича някой 

друг.  

 Някой беше казал: „В молитвата се ражда и въплътява преклонението. 

Прекланящият се дух е дух на молитва. Молитвата и преклонението са така неразривно 

свързани, както душата и тялото или животът и сърцето. Няма истинска молитва без 

преклонение, нито преклонение без молитва.“ Истинската молитва е даване израз на 

обичта ни към нашия небесен Отец, отправяне на покана към Него да ни говори, докато 

и ние Му говорим.  

 

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. Исус казва: „Аз Съм пътят и истината, и 

животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). Връзката ни с Бога 

започва, когато приемем Исус като свой Спасител и Господ.  

Чистотата на сърцето ни е друго изключително важно условие за успеха на 

молитвите ни. Псалмопевецът казва: „Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на 

неправда, Господ не би послушал“ (Псалм 66:18). Не можем да очакваме Бог да отговаря 

на молитвите ни, ако в живота си имаме неизповядан грях.  

Едно 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). Ако не сме простили и ако таим горчивина в себе си, няма да получим 

отговор на молитвата си, освен ако с нея не изповядваме греховете си. Ние трябва да се 

изправяме пред Бога с прощаващо сърце, ако искаме да получим полагащата ни се като 

християни сила в молитвата.   

Освен това, ако искаме Бог да отговоря на молитвите ни, ние трябва да имаме 

вярващо сърце. Исус казва: „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще 
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получите“ (Матей 21:22) и „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 така щедро ни е обещал.  

Защо трябва да се молим? 

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

са много. Ето някои от тях: Бдете 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). Молете се винаги, без да спирате (Лука 18:1). 

 Молим се и за да имаме общение с Бога. 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 „пряка телефонна връзка“ с Бога. Като се 

молим, ние получаваме духовна храна и сила да живеем победоносен живот и 

подхранваме смелостта, която ни е необходима, за да свидетелстваме за Христос.  

 Искрената молитва, основана на библейските принципи, променя много неща. Тя 

така променя тези, които се  молят, че Бог свободно може да им открие волята Си. Освен 

това молитвата освобождава великата Божия сила, която променя хода на природата и 

живота на хора и народи. Потвърждение на този факт можем да открием във верните 

молитви на изпълнени с Духа вярващи християни  от Библията и историята.  

На кого се молим?  

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

ние се молим на Отца, Исус Христос приема молитвите ни, а Светият Дух ги предава  на 

Бог Отец.  

 Тъй като Бог е един Бог, Който се изявява в три личности, и понеже между трите 

личности на Троицата не съществува ревност, можем спокойно да се молим на Исус или 

на Светия Дух.  

 Когато се молим, Исус и Светия Дух се застъпват за нас. В римляни 8:34 Павел 

пише: „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 същата глава Павел 

казва: „Така също и Духът ни помага в нашата слабост… А този, който изследва сърцата, 

знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за светите по Божията воля“ (стихове 

26,27). 

Кога трябва да се молим? 

Божието слово ни заповядва да се молим непрестанно (1 Солунци 5:17). 

 Чарлз Спърджън казва: „Когато се молим, ние дърпаме въженцето долу, така че 

звънецът горе зазвънява в ушите на Бога. За някои звънецът се чува едва-едва, толкова 

вяли са молитвите им. Други пък подръпват въженцето само от време на време. Но 
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този, който разговаря с небесата, е човекът, който смело хваща въжето и не спира да го 

дърпа с всичка сила.“ 

 Можем честичко да отправяме молитви към Бога и така да изразяваме обичта си 

към Него, докато изпълняваме дневните си задължения.  

 За мен молитвата сутрин е добила голямо значение. Когато стана от леглото, аз 

падам на колене и Го хваля. Това е моят начин да кажа: „Господи, прекланям се пред Теб 

и признавам, че Ти Си  моят Господар.“ 

 През деня насочвам мислите си към Господа, като често Му говоря, хваля Го и Му 

благодаря за добротата, любовта и благодатта, които проявява към мен. 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, на духовните и 

материалните нужди на Кемпъс Крусейд фор Крайст и на други служения. Моля се дори 

начинът ми на обличане, както и думите и действията ми да прославят Бога. Моля Го да 

мисли с ума ми, да обича със сърцето ми и да говори с устата ми. Тъй като Той е дошъл, 

за да потърси и спаси погиналото, аз Го моля да направи това чрез мен.  

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

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

изповядвам и чрез вяра приемам Божията победа за живота си. След това имам навика 

да прекарвам известно време в четене и размисли над Божието Слово, така че 

подсъзнанието  ми да е насочено към Господ Исус през цялата нощ.  

 Не е нужно винаги да коленичим или да бъдем в тиха стая, за да се молим. Бог 

иска да не спираме да се обръщаме към Него, където и да сме. Можем да се молим в 

колата, докато мием чиниите или докато вървим по улицата. Колкото по-често 

споделяме мислите и желанията си с Господа, толкова по-пълноценно ще бъде 

общението ни и толкова по-близки ще ставаме с Него.  

Какво трябва да включва молитвата? 

Молитвата не може да се сведе до формула, но тя обхваща няколко основни елемента от 

общуването ни с Бога – славословене, изповядване, отправяне на благодарности и 

настойчиво умоляване (СИОН). 

С – Славословене  Да славословим Бога означава да се прекланяме пред Него и 

да Го хвалим, да Го почитаме и величаем със сърцето, ума и 

устните си. Божието Слово учи, че нашият Отец желае да 

общува със Своите деца и славословенето е важна част от това 

общуване (Йоан 4:23,24; Евреи 12:28). То изразява пълното ни 

доверие в Него и отразява увереността ни, че Той ни чува. То 

говори за благоговението, страхопочитанието, любовта и 

благодарността ни.  
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И – Изповядване Ако започваме молитвата си с преклонение пред Бога, 

Светият Дух ще има възможност да ни посочи тези грехове в 

живота ни, които трябва да изповядаме. Виждайки Божията 

чистота, святост и любов, ние осъзнаваме собствения си грях 

и незначителността си. Изповядването на греха и приемането 

на Божията прошка възстановява общението ни с Него. Така 

Бог чува и отговаря на молитвите ни (1 Йоан 1:7-9). 

О – Отправяне  
на благодарности Нищо не радва Бога повече от постоянната проява на вярата 

ни. Има ли по-добър начин да направим това от този да Му 
благодарим? Божието Слово заповядва: „За всичко 
благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос 
Исус“ (1 Солунци 5:18). Благодарността ни помага да 
разбираме, че Бог държи всичко в ръцете Си – не само 
благословенията, но и проблемите и неприятностите. Когато 
пристъпваме към Бога с признателно сърце, силата Му се 
изявява в наша полза; и обратно, 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.  

Н – Настойчиво  
Умоляване 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 молим за всичко, като конкретно назоваваме 
молбата си.  

  Когато говорите на Бога, молете се Той да ви обновява 
отвътре, за да бъдете винаги отзивчиви и укрепвани 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  (Филипяни 
4:6). 

  След това се молете за другите – за съпруга или 
съпругата си, за децата си, за родителите си, за съседи и 
приятели. Молете се за пастора и за мисионерите си и за други 
християни, на които Бог е възложил специални задължения. 
Молете се за хората, които имат власт над вас (1 Тимотей 
2:1,2). 

  Специално се молете за спасение на души, за 
ежедневна възможност да представяте Христос и служението 
на Светия Дух на другите и за изпълнението на Великото 
поръчение (1 Тимотей 2:3,4). Започнете с университета или 
квартала си. Молете се и потърсете неколцина приятели 
християни, с които можете да се молите заедно (Матей 18:19). 

 
Този модел - славословене, изповядване, отправяне на благодарност и настойчиво 
умоляване – е помогнал на много християни да си изградят балансиран молитвен живот.  
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Източникът ни на сила 

Нашата сила не се основава на пари, гениални способности или усърдна работа. Е. М. 

Баундс пише:  

Църквата търси по-добри методи; Бог търси по-добри хора… Това, 

от което църквата се нуждае днес, не са повече или по-добри системи, нито 

нови организации, нито повече и все по-оригинални методи, а хора, които 

Светият Дух да може да използва – хора на молитвата, хора, силни в 

молитвата. Светият Дух не тече чрез методи, а чрез хора. Не се излива 

върху системи, а върху хора. Не помазва планове, а хора – хора на 

молитвата.  

 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 няколкостотин просто защото Роджър Бенистър доказа, че това е 

възможно.  

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 средства и 

сили? 

Искреното ми желание е внимателно да разработите следващите уроци, да 

разберете важността на молитвата и веднага да започнете всеки ден да отделяте 

специално време за такова общение с небесния ни Отец.  

  

  

 

 

 

 

Урок 1: Предназначението на молитвата 
 

Исус е съвършеният пример за покорство по отношение на молитвата. Въпреки че от 

сутрин до вечер денят Му е бил изпълнен с много напрежение и задължения – да говори 
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на тълпите, да изцелява болните, да разговаря с отделни хора, да пътува, да обучава 

учениците Си, за Него молитвата е стояла на първо място. Ако Исус е зависел толкова 

много от това молитвено общение насаме с Отец, то колко повече ние трябва да 

отделяме време, за да бъдем насаме с Бога.    

Цел: да се разбере важността на молитвата за християнския живот. 
Прочетете: Деяния 3 и 4.  
Научете наизуст: 1 Йоан 5:14,15. 
  

Животът на Исусовите ученици и на други християни, чрез които Бог е правил 

чудеса, за да може светът да узнае благата вест за Христос, свидетелства за 

необходимостта  от молитвата. Те също са примери за хора, покорни на Божията заповед 

да се молим. 

 Някой мъдро е казал: „Сатаната се 

надсмива на старанието ни, подиграва се на 

мъдростта ни, но трепери, когато види и 

най-слабия светия на колене.“  

Молитвата е предопределеният от Бога 

начин за извършване на делото Му.  
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Защо молитвата е важна 

Прочетете Йоан 14:13; 1 Солунци 5:17; Деяния 4:23-33 и Матей 9:38. 

 Посочете поне три причини да се молим. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

Молитвите на апостолите 

Прочетете Деяния 4. 

1. Какви проблеми стоят пред апостолите? 

 

 

2. Защо те не молят Бога да спре гоненията? 

 

 

3. За какво се молят те (стих 29)? 

 

 

 

Защо това е важно? 

 

 

4. Какъв е истинският им мотив (Йоан 14:13)? 
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Нашите мотиви да се молим 

Като се основавате на личния си опит, посочете поне четири причини, поради които се 

молите. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Защо Бог иска да ни научи да се молим 

Прочетете Йоан 3:5-8 и Йоан 4:23,24. 

1. Под каква форма съществува Бог? 

 

Какво трябва да стане с нас, преди да можем да общуваме с Него? 

 

Как Бог иска да Му се прекланяме? 

 

Какво Му е приятно (Притчи 15:8)? 

 

 

2. Посочете за какво служи молитвата според следните пасажи: 

Матей 7:7 

 

 

Матей 26:41 

 

 

Лука 18:1 

 

 

3. Доколкото разбирате от тези пасажи, какво Бог иска да знаем за Него? 
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Молитвата посреща нуждите ни 

1. Според 2 Коринтяни 3:5 откъде произтича способността на християнина? 

 

Как черпим от този източник? 

 

2. Прочетете Псалм 63. Отбележете елементите на поклонението и запишете 

думите или фразите, които най-добре описват как трябва да хвалим Бога, като 

посочите и препратките (например: „Душата ми жадува за Тебе“ – Псалм 63:1). 

  

             КАК ДА ХВАЛИМ БОГА                                                            СТИХ 
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Урок 1: Практическо приложение 
 

 

❖ Какви изводи можете да направите относно молитвените си отношения с Бога? 

 

 Започнете да си водите молитвен списък. Записвайте си нещата, за които се 

молите. 

 

ДАТА                                                МОЛБА                                                       ДАТА  НА                       

НА ОТГОВОРА НА ОТГОВОРА НА ОТГОВОРА Н                                     ОТГОВОРА 
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Урок 2: На кого да се молим 
 

Отец, Синът и Светият Дух работят в съвършено единство и съгласие. Всеки от 

тях участва в молитвата по определен начин. Авторът на книгата „Евреи“ казва: „Затова 

нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и 

да намерим благодат, която да ни помага своевременно“ (Евреи 4:16). 

 

Цел: Да се обясни участието на Отца, Сина и Светия Дух в молитвата.  

Прочетете: Деяния 5 и 6 

Научете наизуст: Филипяни 4:6, 7 

 

Но как да се обръщаме към най-могъщата Личност във вселената? Направо на 

Него ли да се молим? Или да се молим на Исус Христос и да искаме Той да представя 

нуждите ни на Отец? Как да пристъпваме към такъв свят Бог с дръзновение? 

 

В този урок ще научите защо и трите личности на Божеството участват в 

молитвите ни и защо всяка от тях изпълнява специфична, но неделима от останалите 

функция. 
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Урок 2: Изучаване на Библията 

 
На кого да се молим 

1. Според Матей 6:6 на кого трябва да се молим? 

 

2. Като се основавате на следните пасажи, посочете няколко основания за отговора 

си: 

1 Летописи 29:11, 12 

 

 

Матей 6:9 

 

 

Йоан 16:23 

 

3. Помислете  върху принципите, които се съдържат в следния откъс от книгата на 

Р. А. Тори „Как да се молим“: 

Някои биха запитали: „Не ли всяка молитва отправена към Бога?“ Не. 

Много от така  наречените молитви, отправяни от определени групи и хора, не са 

към Бога. За да бъде молитвата ни наистина към Бога, ние трябва решително и 

съзнателно да сме се изправили пред Него; трябва да знаем, че, когато се молим, 

Бог е наклонил ухо към нас и ни слуша. 

Когато се молим, ние рядко мислим за Бога. Рядко умът ни е погълнат от 

мисълта за могъщия и благ Отец. Не вземаме присърце нито нуждата, нито Този, 

на Когото се молим, и мисълта ни витае някъде из небесата. Когато действително 

се изправим пред Божието присъствие, когато действително застанем пред Него 

на молитвеното място, когато действително търсим нещата, за които Го молим, 

тогава има сила.  

  Как пристъпвате към Бога, когато се молите? 

   

Как можете по-добре да съсредоточавате мислите си върху Него? 

 

Припомнете си случай, когато особено силно сте усещали Божието 

присъствие, докато се молите. Какво правеше тази молитва различна от 

другите? 
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  Защо? 

 

Чрез кого се молим 

Прочетете Йоан 14:6 и 1 Тимотей 2:5. 

1. Колко ходатаи има между Бога и човека? 

 

Кой е този ходатай? 

 

2. Въз основа на Евреи 4:14-16 опишете качествата на нашия велик първосвещеник. 

 

 

3. Какви изисквания към молитвата са посочени в 1 Йоан 3:21-23? 

 

 

4. До какви последствия за молитвеното ни общение с Бога води неизповяданият 

грях в живота ни (Псалм 66:18)? 

 

 

5. В 1 Йоан 1:9 Божието Слово ни обещава, че, ако изповядваме греховете си, Той ще 

ни прости. Думата „изповядвам“ означава „съгласявам се“; ние назоваваме 

греховете си пред Бога, приемаме прошката, която ни е вече дадена благодарение 

на Христовата смърт на кръста, и се покайваме за греховете си (загърбваме ги или 

променяме отношението си към тях).  

 

Следвайте тези стъпки, когато изповядвате греховете си: 

 

▪ Помолете Светия Дух да ви разкрие всеки грях в живота ви.  

▪ Запишете ги на лист хартия. 

▪ Изповядайте греховете си пред Бога и Го помолете да ви прости. 

▪ Приемете прошката Му. Приемете я с вяра, основаваща се на 1 Йоан 1:9. 

▪ Напишете този стих напряко на списъка си. 

▪ Изхвърлете листа. 

 

6. Бог  отговаря на хората, които наистина се молят в името  на Синa Му. Какво е 

обещанието, записано в Йоан 15:6 и 16:23? 

 

Исус какво обещава в Йоан 14:12-14? 
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7. Името на Исус е всичко за Бога. Той е възвишил Исус до висините в небесни места 

и е издигнал името Му високо над всяко друго име на небето и земята. 

Въз основа на следните пасажи опишете значението и статута, дадени на името 

на Исус: 

 

Йоан 20:31 

 

 

Деяния 2:38 

 

 

Деяния 3:6,16; 4:10,30 

 

 

Деяния 19:17 

 

 

Деяния 4:12 

 

 

Марк 9:37 

 

 

Филипяни 2:5-11 

 

 

8. При неправилното му използване името на Исус не постига нищо. За много хора 

името на Исус се е превърнало в празна дума, изтъркан рефрен и те са озадачени 

защо молитвите им остават без отговор. 

 

Според следните стихове как можем да използваме името на Исус правилно и да 

получаваме отговор от Бога? 

 

1 Йоан 5:13-15 

 

 

Ефесяни 5:20 

 

Колосяни 3:17 
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Йоан 15:16,17 

 

 

Яков 4:3; Йоан 14:13 

 

 На кого се молим 

Прочетете Ефесяни 6:18 и Юда 20. 

Бележитият писател и авторитет по въпроса за молитвата Андрю Мъри пише: 

Всички ние признаваме мястото, което Отец и Синът заемат в 

молитвите ни. Отец е Този, на Когото се молим и от Когото очакваме 

отговор. Увереността ни, че ще бъдем чути, се опира на заслугите, името и 

живота на Сина.  

Но дали разбираме, че в светото Триединство всяка от трите 

Личности заема равнопоставено място в молитвата  и че вярата в Светия 

Дух , Който се застъпва, като се моли в нас, е също толкова незаменима, 

колкото и вярата в Отца и в Сина? Това личи изключително ясно от израза: 

„Ние имаме достъп до Отец посредством Христос и в Духа.“ 

Молитвите трябва да бъдат отправяни както към Отец и чрез Сина, 

така и в Духа. А единственият начин, по който Духът може да се моли в нас, 

е като живее в нас. Само когато позволим на Духа да живее и да се моли в 

нас, ще можем да видим славата на Бога, Който чува молитвите ни, и най-

благословеното и плодоносно ходатайство на Сина, изявени с пълна сила. 

(Андрю Мъри, The Ministry of Intercession: A Plea for More Prayer 

(Fleming H. Revell Company, 1989), стр. 119,120) 

1. Според Римляни 8:26, 27 защо Светият Дух трябва да ни помага да се молим? 

 

Как Той ни помага да се молим? 

 

Защо Бог отговаря на молитвите на Светия Дух? 

 

2. Следователно какви трябва да бъдат отношенията ни с Духа ( Ефесяни 5:18) 

 

3. Какво прави Бог с безпокойството ни, когато се молим (Филипяни 4:6,7)? 

 

Дайте пример за това от опита си. 
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4. Защо трябва да възлагаме грижите си на Него (1 Петър 5:7)? 

 

Припомнете си случай, когато сте направили това. Как Той отговори на 

молитвата ви?  

 

Какво означаваше за вас отговорът? 
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Урок 2: Практическо приложение 
 

 

❖ Запишете всички нови  истини за молитвата, които научихте в този урок. 

 

 

 

 

 

 

      Как ще използвате тези истини, за да изградите по-стабилен живот? 

 

 

 

 

 

 

 

 Отбележете поне един нов начин, по който още сега ще приложите молитвата  

      в живота си. 
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Урок 3: Насоки за плодотворна молитва 
 

Плодотворната  молитва не може да се сведе до магическа формула. Бог не отговаря на 

молбите ни, защото ги отправяме по правилния начин. Той се интересува повече от 

сърцата ни, отколкото от думите ни. Авторът на „Пътешественикът“ Джон Бънян  

казва: „Когато се молим, по-добре е да имаме сърце без думи, отколкото думи без сърце.“ 

 Божието Слово обаче посочва някои основни елементи, чието използване при  

общуването ни с Бога спомага за получаване на отговорите Му. 

 Този урок  представлява един помощен модел, който може да се използва в тихото 

време: 

Славословене 

Изповядване      
Отправяне на благодарности 

Настойчиво умоляване 

 

Моделът се помни лесно по първите букви на всяка 
фраза: СИОН. 
 
Цел: Да се възприеме простичък подход към ежедневното 
молитвено време. 
Прочетете: Деяния 7 и 8. 
Научете наизуст: 1 Коринтяни 14:40 
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Славословене 

1. Защо трябва да хвалим Бога? 

Еремия 32:17 

 

 

1 Йоан 4:10 

 

 

Филипяни 1:6 

 

 

2. Кой е най-добрият начин да изразим признателността си към Бога, вярата и 

упованието си в Него при всички обстоятелства (Филипяни 4:6)? 

Според вас какво Бог би очаквал от нас (1 Солунци 5:16-18)? 

 

 

Ако някога срещнете трудност да хвалите Бога, прочетете някои от псалмите  

(особено Псалм 146-150).  

3. Как показвате на Бога, че се прекланяте пред Него? 

 

 

Изповядване 

Прочетете Исайя 59:1, 2. 

1. Какво спъва общението ни с Бога? 

 

2. Псалм 51 е молитва, с която Давид се моли, когато общението му с Бога е 

прекъснато. До какво заключение стига Давид: какво Бог иска от него (Псалм 

51:6, 16, 17)? 

 

 

3. Прочетете Псалм 32:1-7. 

Според Давид какво става, когато изповядваме греха си? 

 

 

Какво става, когато не изповядваме греха си (стихове 3, 4)? 
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4. Какво трябва да направим, когато открием, че общението ни с Бога е нарушено (1 

Йоан 1:9)?  

 

Има ли грях в живота ви, който пречи на общението ви с  Бога? 

 

Какво ще направите с този грях? 

 

Отправяне на благодарности 

Нека никога не изпадаме в неблагодарност към Бога. 

1. Колко често трябва да благодарим  (Евреи 13:15)? 

 

 

За какво трябва да Го хвалим (Ефесяни 5:20)? 

 

Защо (1 Солунци 5:18)? 

  

2. Ами ако положението изглежда в наш ущърб (Римляни 5:3, 4)? 

 

 

3. Как благодарите, когато се молите? 

 

А когато изпълнявате ежедневните си задължения? 

 

4. Запишете всички проблеми, разочарования, болки и заплахи, които ви тревожат. 

 

 

Започнете да благодарите на Бога за всяко едно от тези неща. Така ще 

засвидетелствате доверието си в Него. 
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Настойчиво умоляване 

1. Застъпване. 

В Колосяни 1:3 се дава пример за застъпване. 

Каква е молитвата на Павел за християните в Колос? 

 

Често усилията ни да благовестваме остават напразни, защото 

забравяме необходимата подготовка за свидетелстване. 

Постановеният от Бога ред е първо да говорим на Бога за хората, 

а после на хората – за Бога.  

Ако следваме този ред, ще пожънем резултати. Молитвата е 

пътят, по който хората биват привличани при Христос; 

свидетелстването е просто събиране на постигнатото от 

молитвата. 

Докато размисляте върху това, запишете молбите, които можете 

да отправите към Бога за християни и нехристияни.  

 

2. Умоляване. 

Защо трябва да очакваме Бог да отговаря на молитвите ни (Матей 7:9-11; 

Римляни 8:32)? 

 

Според Псалм 84:11, 12 Бог какво  ни е обещал да направи? 

 

Каква е ролята на вярата, когато се молим (Марк 11:24; Яков 1:6,7)? 

 

Вярата е предпоставка за получаване на отговор на молитвите ни. Какво още е 

нужно (Матей 6:9,10; 1 Йоан 5:14,15)? 

 

Защо Бог няма да отговори на някои молитви (Яков 4:3)? 

 

Какво означава това за вашия молитвен живот? 
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3. Обяснете 2 Коринтяни 12:7-10 с оглед на Римляни 8:28. 

 

 

Какво научаваме от този пасаж във връзка с молитвата, която очевидно остава 

без отговор? 
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Урок 3: Практическо приложение 
 

 

❖ Прибавете и други нужди към молитвения списък, който започнахте в края  

     на  Урок 1. 

 

 

 Започнете да използвате модела СИОН, когато се молите в тихото си време. Сред 

няколко дена опишете  тук как са се променили молитвите ви: 

 

 

 

 

 

 

 

 Посочете често срещани ситуации, в които можете да реагирате по богоугоден 

начин, като хвалите Бога и Му благодарите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега го направете! Хвалете Бога и Му благодарете, когато се появят тези 

обстоятелства. 
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Урок 4: Как да се молим със сила 
 

Джонатан Гоуфорт е бил човек, който е знаел 

как да се моли със сила. Казват, че в момента, в 

който се уверял, че дадено нещо е по Божията 

воля, той се молел за него дотогава, докато то 

не се изпълни.     

Цел: Да се покаже как с вяра черпим  от 
огромната сила на молитвата.  
Прочетете: Деяния 9 и 10. 
Научете наизуст: Яков 5:16. 
    

Андрю Мъри е друг велик молитвен воин. В 

„Молещият се християнин“ той пише:  

Християнинът има нужда от сила. Всички 

знаем това. Християнинът не разполага със 

собствена сила. Това също е вярно. 

 От къде можем да получим сила? 

Обърнете внимание на отговора: „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото 

могъщество“ (Ефесяни 6:10).  

 Павел говори за тази сила в началото на посланието си до Ефесяните (1:18-20). 

Той се моли Бог да им даде Духа, за да познаят колко превъзходно велика е мощта Му по 

действането на мощта на Неговата сила, която е вложил в Христос при възкресяването 

Му от мъртвите. 

 Истината е следната: могъществото на силата Му, която е възкресила Христос от 

мъртвите,  действа във всеки вярващ.  В мен и в теб, читателю мой. На нас почти не ни 

се вярва, че е така, и още по-малко виждаме  това  да се изпълнява в живота ни.  

 Затова Павел се моли, а и ние трябва да си присъединим към молитвата му, Бог 

чрез Духа Си да ни научи да вярваме  във всемогъщата Му сила. Молете се от все сърце: 

„Отче, дай ми Духа на мъдростта, за да изпитам тази сила в живота си“. 

 Молете се Божият Дух да просвети очите ви. Повярвайте в божествената сила, 

която действа във вас. Молете се Светият Дух да ви я разкрие и изповядайте 

обещанието, че Бог ще изяви силата Си в сърцето ви, като задоволи всичките ви нужди. 

 Не започвате ли да осъзнавате, че е нужно време – много време, прекарано в 

общение с Отец и Сина, ако искате  да изпитате Божията сила във вас? 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Сила да се молим и да получаваме отговор 

Прочетете Деяния 12:5-18. 

1. Как постъпват християните, когато Петър е хвърлен в затвора (стих 5)? 

 

Как Бог отговаря на молитвата им (стихове 6-11)? 

 

 

Каква е реакцията им, когато Бог отговаря (стихове 13-16)? 

 

 

Как се променя отношението ви към молитвата, когато виждате, че Бог 

решително отговаря на молитвите ви? 

 

 

2. Според следните библейски пасажи какви изисквания има Бог към нас, за да има 

сила в молитвата ни? 

Евреи 11:1,6 

 

 

Римляни 12:1,2 

 

 

Марк 11:25 

 

 

1 Йоан 3:22 

 

 

Ефесяни 5:18 
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Условия към молитвата 

1. Защо е нужно да се молим в съответствие с Божията воля (1Йоан 5:14,15) 

 

 

2. Предайте Йоан 15:7 със собствени думи и посочете поставените в стиха 

условия, за да получаваме отговор на молитвите си. 

 

 

3.  Защо е по-добре няколко християни да се молят за нещо, отколкото само един 

(Матей 18:19)? 

 

Постоянство в молитвата 

През целия си живот Джордж Мюлер е описал над 50,000 отговора на свои молитви. 

Молел се за двама души всеки ден в продължение на повече от 60 години. Единият от 

тях станал християнин малко преди смъртта на Мюлер, а другият – около година след 

това. Както в случая с Мюлер ние не винаги виждаме отговора на молитвите си. Трябва 

да оставим резултатите на грижите на Бога.  

 Една от най-големите нужди в нашето време е нуждата от хора, които да започнат 

да се молят за разни неща и да се молят отново и отново, докато не получат каквото 

търсят от Господа.  

1. Според вас колко дълго трябва да се молим за някого или нещо (Лука 18:1-8)? 

 

Според вас защо Бог зачита постоянството в молитвите? 

 

 

Каква роля играят чувствата при постоянството в молитвата? 

 

 

2. Какво постигате чрез молитвата: 

Мойсей (Изход 15:22-25) 

 

 

Самсон (Съдии 16:28-30) 

 

 

Петър (Деяния 9:36-41) 
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Илия (Яков 5:17-18) 

 

 

 

3. Как тези примери ви помагат да добиете по-голяма увереност да се молите? 

 

 

 

4. Дайте пример за това, което Бог е направил за вас или за ваш познат в резултат 

на постоянство в молитвата. 

 

 

  



39 
 

Урок 4: Практическо приложение 
 

 

❖ Оценете молитвения си живот в светлината на условията за плодотворна 

молитва. Кои условия ви липсват, за да общувате открито с Бога? 

 

 

 

 

        Доколко вярвате и действително се уповавате на Бога, когато се молите? 

 

 

 

 

 

 Запишете една нужда, за  която ще се молите „с постоянство“.  

 

 

 

 

 

 Посочете два стиха от Библията, които можете да изповядате по  отношение  

    на тази молитвена нужда. 

 

1) 

 

2) 
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Урок 5: Божиите обещания относно молитвата 
 

Изчислено е,  че Библията съдържа над 5000 лични обещания. Но тези обещания носят 

малко или никакво значение за мнозина християни, защото те не ги изповядват с вяра. 

(Евреи 4:2). 

 „Вяра“ е дума, обозначаваща действие. Чувалите цимент в склада никога няма да 

станат бетон, докато не се размесят с пясък, чакъл и вода. По същия начин Божиите 

обещания никога няма да станат бетон (игра на думи: concrete – 1.  бетон ; 2. конкретен 

– бел. прев.), докато не се размесят с вяра и действие. Ние трябва да ги направим свои, 

като повярваме в тях и действаме според вярата си.  

Цел: Да се изповядат Божиите обещания относно молитвата. 
Прочетете: Деяния 11 и 12. 
Научете наизуст: Еремия 33:3. 
 

 
  

Този урок представя някои от Божиите условия и обещания относно молитвата и 

задоволяването на нуждите ни. 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Какво Бог е обещал относно молитвата 

Прочетете следващите стихове и посочете условието и обещанието във всеки от тях: 

1. Еремия 33:3 

Условие: 

 

Обещание: 

 

2. Матей 21:22 

Условие: 

 

 

Обещание: 

 

 

3. 1 Йоан 5:14,15 

Условие: 

 

 

Обещание: 

 

 
4. Йоан 14:14 

Условие: 

 

 

Обещание: 

 

 

5. От прилагането на кое от тези обещания имате най-голяма нужда в молитвения 

си живот сега и защо? 
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Какво Бог ще задоволи чрез молитвата 

В следващите стихове посочете Божиите обещания относно: 

1. Материалните нужди 

Филипяни 4:19 

 

 

 

Псалм 84:11 

 

 

 

2. Насоките 

Притчи 3:5,6 

 

 

 

Псалм 32:8 

 

 

 

3. Духовните нужди 

Ефесяни 1:3 

 

 

Филипяни 4:13 

 

 

Защо можем да разчитаме на Бога 

1. Избройте няколко причини, поради които можем да Му вярваме, че ще спази 

обещанията Си. 

Псалм 9:10 

 

Псалм 115:11 

 

Исайя 26:4 
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Наум 1:7 

 

2 Царе 7:28 

 

 

2. В коя конкретна ситуация в живота си сега трябва да се уповавате на Бога и за 

какво конкретно? 

 

 

 

 

Тези обещания са истински – вярвайте им; настоявайте на тях; живейте според 

тях; 
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Урок 4: Практическо приложение 
 

 

В таблицата запишете поне три неща, за които се молите, и по един стих, който 

обещава Божията намеса по отношение на всяко от тях. 

 

НУЖДА                                                                  ОБЕЩАНИЕ 
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Урок 6: Как да планираме тихото си време 
 

Откакто  светът съществува, животът на богоугодни мъже, извършили велики дела за 

Бога, свидетелства за необходимостта от тихо време.  

Джон Уесли, който преобръща представата на света за Бога и основава 

методистката църква, е пример за такъв голям духовен водач. Като свое основно 

занимание той счита преди всичко молитвата.  

Както детето има нужда от храна, за да порасне физически, така и ние се нуждаем 

от храна, за да пораснем духовно.  Когато пропуснем едно ядене, може и да не ни 

прилошее, но ако не ядем цяла седмица, сигурно ще почувстваме физическа слабост. 

Същото важи и да духовния ни живот.  

Изучаването на Божието Слово и молитвата са жизнено важни за духовния ни 

растеж. Можем да пропуснем ден, без да се храним с Божието Слово или да се молим, и 

да не забележим обезпокояващи симптоми в живота си, но, ако продължим така, ще 

загубим силата да водим победоносен християнски живот.  

 
Цел: Да се положи началото на последователен и ефективен молитвен живот. 
Прочетете: Деяния 1 и 2.   
Научете наизуст: Исайя 40:31. 

  

Християнският живот може да се сравни с войник по 

време на битка. Войникът е на фронтовата линия, но 

поддържа радиовръзка с щабквартирата. Той се обажда и 

съобщава за условията и проблемите около него. След това 

командващия офицер, който от наблюдателния си пункт 

може да обхване с поглед цялата батална област, издава 

заповеди. По подобен начин християнинът споделя с Бога 

своите нужди, радости и скърби, победи и поражения, а Бог 

своевременно го напътства и води чрез Словото Си.  

Небесният ни Отец е този, който ни води по 

житейския ни път. Той знае стъпките, които трябва да 

предприемем. Затова трябва да отделяме време и да търсим 

насоките Му.  
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Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Установете определено време 

Трябва всеки ден да отделяме определено време за поклонение и размисли, в което да 

търсим общението на Господ Исус Христос. Веднъж установено, това общение може да 

продължи цял ден (Псалм 119:97; 1 Солунци 5:17). 

1. Какво правят учениците на Христос след възнесението Му (Деяния 1:13,14)? 

 

 

 

 

2. Въпреки че всеки има различна програма, мнозина предпочитат сутрешните 

часове, преди да са подели ангажиментите си за деня. 

Давид е наречен човек, в когото Бог благоволява. Кога е отделял време за 

общуване с Бога (Псалм 5:3)? 

Назовете две характерни неща за времето, отделяно от Исус за общение с Отец 

(Марк 1:35). 

 1) 

 2)  

3. Кога е най-доброто за вас време за общение с Бога? 

 

 

Никой от нас няма право да се оправдава, че няма време за молитва и изучаване 

на Библията. Ние можем да намерим време за нещата, които наистина искаме да 

направим. Отделете от времето си – колкото малко или много да е то.  

4. Не „пришпорвайте“ тихото си време. Не си мислете какво ви предстои след това. 

Съсредоточете се върху общението си с Господ. Времето, което отделяте всеки 

ден, ще е много полезно. По-добре е кратко и задълбочено, отколкото провлечено, 

но ангажирано с мисли за други неща общение.  

Колко минути можете да отделите всеки ден за Бога? 
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Изберете определено място 

За да не се разсейвате, намерете си тихо и усамотено място за поклонение. Ако не е 

възможно да оставате сами, ще трябва да се научите да се съсредоточавате. Ако тихото 

ви време не може да бъде в стаята или в дома ви, може би някое от следните места ще се 

окаже подходящо: 

o близка църква 

o тихо кътче в училищната библиотека 

o работното ви място (преди или след работно време) 

Назовете още три места, които бихте могли да използвате за молитва и изучаване 

на Библията. 

1) 

2) 

3) 

 

 

Цел и съдържание на тихото време 

1. Всичко, което правим, трябва да си има причина. „Когато не се целиш в нищо, със 

сигурност не ще улучиш“. Целта на молитвата ни трябва да бъде общение с Бога и 

задоволяване на личните ни духовни нужди.  

Много по-добре е да прекараме няколко минути с Бога рано сутрин и денят ни 

след това да мине под знака на съюза ни с Него, като „практикуваме Божието 

присъствие“, отколкото  да отделим часове за рутинна молитва и общение и след 

това напълно да забравим за Него. 

Докато сме насаме с Бога, трябва да се стремим да открием къде сме се препънали 

и да подновим посвещаването си на задачата пред нас. Трябва да използваме това 

време, за да прегрупираме силите си след битките от предния ден и да планираме 

атаката за предстоящия ден.  

Каква е духовната ви нужда днес? 

 

 

Какви битки водихте вчера? 

 

 

2. Тихото  време трябва да включва изучаване на Библията, молитва, хваление и 

размисляне. Тези аспекти на времето с Бога са така тясно свързани, че в 

действителност могат да се извършват едновременно.  
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Можете да започнете, като 

прочетете благодарствен или 

хвалебствен псалм. Докато четете, 

сърцето ви ще откликне на Словото 

и вие ще продължите да хвалите и 

славите Бога със сърдечна 

благодарност.  

Сега обърнете на друго място в 

Писанието, например Римляни 8. 

Докато четете, спирайте и 

благодарете на Бога за всяка истина, 

която ви касае като християни. 

Когато започнете да правите това, 

ще бъдете удивени за колко много 

неща можете да хвалите Бога и да Му 

благодарите.  

След известно време четене и молитва запазете тишина и се ослушайте за 

Божиите напътствия. Запишете мислите, които минат през ума ви, и се молете за 

тях.  

В допълнение на това можете да учите стихове наизуст или да четете подходящи 

за тихото си време книги. 

3. Изучете Матей 6:9-13. Перифразирайте тази молитва със свои думи, като 

използвате разбираеми за вас изрази. 
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Урок 6: Практическо приложение 
 
 

Довършете твърденията: 

❖ Заделих следния период от време през деня, който ще прекарвам насаме с Бога: 

 

 

 

 

 Реших това да стане на следното място: 

 

 

 

 

 Целта, която преследвам, като отделям определено време и място за общение с Бога, е: 

 

 

 

 

 

 Тихото ми време ще включва следното: 
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Урок 7: Преговор 
 

Следващите въпроси ще ви помогнат да преговорите тази „Стъпка“. Ако е необходимо, 

прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Защо молитвата е толкова важна? 

 

 

 
 
 

2. За да направите молитвата си по-плодотворна, кои от споменатите в Уроци 4 
и 5 условия  вече започнахте да изпълнявате? 

 
 
 
 

3. Попълнете думите, които съставят предложения модел за структура на 
молитвата: 
 
С 
 
И 
 
О 
 
Н 

 

Прочетете отново: Деяния 13 и 14. 
Преговорете: научените наизуст стихове.   
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Урок 7: Практическо приложение 
 

 

❖ Използвате ли модела СИОН? (Помнете – моделът не е задължителен,  

     но  помага.) 

 

      

    Ако използвате друга система, каква е тя? 

 

 

 

 

 По какъв начин разбирането ви за силата и обещанията в молитвата се  

     е  обогатило? 

 

 

  

 Кое време и място сте отделили за ежедневно общение с Бога и за молитва?  

    Време: 

 

    Място:   

 

    Какво трябва да промените, за да бъде то по-ефективно (повече или по-малко 

време, друго място, др. )? 

 

 

 

  

 Запомнете и не забравяйте: 

Молим се плодотворно тогава, когато молим Бога да работи според волята Си и 

оставяме резултатите на Него.  
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ДЕСЕТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ 

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на основите на 
християнската вяра.

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус 
Представя личността, земния живот, 

смъртта и възкресението на Исус Христос и 
служението Му в живота на вярващите. Обяснява 
Неговата сила да ни превърне в победоносни и 
плодоносни християни. 
СТЪПКА 1: Християнският живот 
Показва как да изпитаме преживяното от 
милиони християни по света – радостта от 
пълноценния, изобилен, целенасочен и 
плодоносен живот в Христос. 

СТЪПКА 2: Християнинът и 
изобилният живот 

Изследва християнския начин на живот – 
какво представлява и как се живее на практика. 
Разглежда проблемите, свързани с изкушенията, 
греха и духовната война. Посочва пътя към 
победата. 

СТЪПКА 3: Християнинът и Святият 
Дух 

Представя личността на Светия Дух, как 
да бъдем изпълвани с Духа и как да живеем в 
силата на Духа. Истините, които ще научите, ще 
разпалят духа ви. 

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 
Показва как общуваме с Бога и как 

получаваме отговор на молитвите си. Посочва 
истинското предназначение на молитвата и 
разкрива как Отец, Син и Святият Дух работят 
заедно, за да отговарят на молитвите ни. Ще 
откриете как ефективно да използвате мощта на 
молитвата. 

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията 
Представя Библията – как сме я 

получили, нейния авторитет и силата й да 
помага на вярващия. Предлага методи за 
ефективно изучаване на Библията. Показва как 
да изповядаме Божиите обещания към нас, 
вярващите. 

СТЪПКА 6: Християнинът и 
покорството 

Обяснява защо е важно да се покоряваме 
на Бога и как да живеем в Неговата благодат. 
Открийте тайната на чистотата в личния живот 
и източника на силата на християнина, както и 
защо няма нужда да се страхуваме от мнението 
на другите за нас. 

СТЪПКА 7: Християнинът и 
свидетелстването 

Показва как да свидетелстваме 
ефективно в силата на Светия Дух и как да 
разбираме кога Той ни води да благовестваме. 
Включва разпечатка на „Четирите духовни 
принципа“ и обяснява как да благовестваме с 
помощта на тази книжка. Следвайте изпитаните 
подходи в тази стъпка и ще започнете уверено да 
представяте благата вест за Христос. 

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 
Предлага здрави библейски принципи, 

касаещи даването, които ще ви помогнат да 
изпитате обещаните от Бога благословения. 
Открийте Божия план за финансовата страна в 
живота ви, как да се отървете от притесненията 
си за парите и как да се уповавате на Бога за 
паричните си нужди. 

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария 
Завет 

Представя кратък преглед на Стария 
Завет, като разглежда ключови събития, 
концепции и герои. Показва как Бог е подготвил 
пътя за Исус Христос и за изкуплението на 
всички, които Го приемат като Спасител и 
Господ. Разкрива Божия модел за обещания и 
благословения и изследва истинската значимост 
на Божията благодат и прошка. 

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия 
Завет 

Преглед на всички книги от Новия Завет, 
съдържащ кратко изследване на концепциите, 
заложени в тях. Разкрива същността на 
благовестието и очертава бурните събития 
около зараждането на християнската църква. 

Ръководство за водещия 
Полезно помагало дори за напълно 

начинаещия, плах и притеснителен човек, 
когото са помолили да води групата при 
изучаването на основите на християнския 
живот. Край на неловкото търсене на отговори. 
Ръководството съдържа въпроси и отговори от 
Ръководствата за изучаване на десетте основни 
стъпки. 

Наръчник по християнска зрялост 
Комбинира единадесетте книжки от 

серията в едно практично и лесно за употреба 
издание. Отлично както за самостоятелно, така и 
за групово изучаване.
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За автора 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интернешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от населението на 

света. Кемпъс Крусейд включва повече от 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 „Нов живот 2000“. Целта му е 

до 2000 г. над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус Христос и да бъде 

изпълнено Великото поръчение. 
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