


Братя и сестри в Христа,

Световният молитвен ден стана свидетел на 
обединяването на милиони християни за един ден на 
покаяние и обща молитва. На 31 май 2009 г. се събраха 
вярващи от всяка страна по света. Ехото на отчаяни 
молитви за промяна оттекваха в стадиони и откри-
ти полета, обществени центрове и частни домове. 
Тези молитви имат силата да преобразят нашия свят 
и да изпълнят народите с Божията слава. 
На 23 май 2010 г. Бог отново призовава народите от 
север, юг, изток и запад да се впуснат в това молитве-
но пътуване с Него. Бог се движи в Своята величест-
вена сила и ни предизвиква да станем част от това 
пътуване. То не е пътуване за и заради нас, а за един 
свят в крайна нужда от Божията милост и състрада-
телна любов. Това е призив да откликнем на покана-
та Му във II Летописи 7:14 да смирим себе си, да се 
молим, да търсим Неговото лице и да се отвърнем от 
нашите нечестиви пътища. Нека Бог чуе молитвите 
ни,  прости греховете ни и изцели земята ни!
Смирено ви каня да се присъедините към стотиците 
милиони християни, които ще застанат пред Бога в 
този ден на молитва и покаяние.
На 23 Май 2010г., ден, в който всяка страна от света 
ще застане отново в молитва. Поканата ни тази 
година е Неговият народ в 
България да се събере заедно 
на едно място.
Нека видим Неговата слава.

Филип Рашев

„Защото Аз ... ще 
събера всички 

народи и езици, 
и те ще дойдат 

и ще видят 
славата Ми”

— Исая 66:18

в партньорство с:

Световен ден за молитва
Координатор: Филип Рашев

гр. София 1463, П.К. 131
Е-mail: office@gdop.eu

www.gdop.eu/bg
Телефон: 0895 25 40 40 

София



PAGE 3

ДЕСЕТ, водещи към ЕДИН, последвани от ДЕВЕТДЕСЕТ
Световният молитвен ден върви по стъпките на трите етапа от създаването на 
Църк вата: десет дни постоянна молитва, до Петдесятница, един ден на молитва, 
кога то свидетел ще стане целият град, и последвалите дни на благословение. Поради 
тези причини, Световният молитвен ден се състои от три части:

Десет дни на постоянна молитва: 13-22 май 2010 г. Започва в деня на 
Възнесението, 13 май, когато милиони християни ще намерят начини да  се молят 
ден и нощ в продължение на десетте дни преди Петдесятница.

Световният молитвен ден: 23 май 2010 г. В неделята на Петдесятница, християни 
от всяка страна ще се съберат да се молят. Много от тях ще бъдат събрани в малки 
групи по домовете, а други ще бъдат заедно по големите стадиони и публични места.

Деветдесет дни на благословение: 24 май – 21 август 2010 г. Както на първата 
Петдесятница новоповярвалите християни се стремят да преобразят своето 
общес т во, като се предоставят като инструменти в Божията ръка, с които на 
дела да бъдат отговорени техните молитви. Световният молитвен ден очаква 
формирането или продължаването на съюзи между пастори, църкви, мисии и бизнес 
лидери, за да доведат до практическо, трансформиращо благословение в собствените 
си населени места.
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Призив за молитва и покаяние. В навечерието на 
хилядолетието много християни от ЮАР усетили, че Бог 
ги призовава заедно да Го потърсят в покаяние и молитва, 
както и да приканят сънародниците си да се обединят в 
молитва за своите градове.

 Скоро събрания като това – когато много хора се срещат 
в един и същи ден от годината по различни места, за да се 
молят – обхванали цяла Африка, а в следващите години – и 
целия свят. Резултатът бил първият Световен 
молитвен ден в неделята на Петдесятницата през 2005 г.

По цялото лице на земята. Милиони хора от почти 
всяко християнско течение се събираха да отговорят 
на същия призив за покаяние и молитва в последвалите 
години. Движението продължава да се разпространява и 
задълбочава, изпълвайки огромни стадиони и малки домове, 
разливайки се по площадите на малки села, непрестанно действайки и обединявайки 
много църкви в молитва за Христовата велика слава и благословението на народите.

Подсилване на съществуващите молитвени движения. На 23 май 2010 г. 
християните отново ще се съберат да се молят и разкайват с искрени сърца и обединени 
надежди.
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Световен молитвен ден
 „И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.”

— Деяния на Апостолите 2:1
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Отговорете на Божия призив. В дадени моменти от историята, Бог 
призовава народа Си да се обърнат към него, за да бъдат опростени, 
обновени и употребени от Него за Неговите цели. В днешно време 
Световният молитвен ден е прогласил призив за ден на покаяние и молитва. 
Водачи в различни части на света са открили, че книгата на пророк Йоил е 
помогнала на много да отговорят на Божия призив за искрено покаяние. 

Да се обърнем към Бога, защото той желае да обитава в нас. 
Покаянието, за което Йоил говори, не е повърхностен отказ от определени 
грешни навици. Всъщност, дарът на покаяние не означава само „обръщане 
от греха”, но и „обръщане към Бога”. Това, което е най-значимо от книгата 
на пророк Йоил, е че Божият народ е опасно и срамно отдалечен от своя 
Бог, независимо дали поради апатия или поради греховете си. Бог отваря 
сърцето Си и призовава Неговият народ да се върнат към Него. Неговият 
призив е фокусиран върху поста, молитвата и покаянието и върху всички 
благословения, който Той иска да им даде.

Да се обърнем към Бога заедно

Световният ден за молитва е призив от Бога да се 
срещнем с Него заедно с много други християни, за да 
ни промени и да ни изпълни със Своите намерения за 
всички народи. 

Ако четете този текст, най-вероятно сте чули Божия призив 
лично към вас, и Бог е дал надежда в сърцето ви, че Той няма 
да остави нещата такива, каквито са, а ще ни прави все по-
подобни на Исус. Въпреки мрака на нарастващото зло, Бог ще 
изцели толкова много семейства, хора и градове, че земята ще бъде изпълнена с 
блясъка на Неговата слава пред лицето на тъмнината.

Да се молим с Господната молитва: За да можем да се молим с обединени 
сърца и умове през десетте дни до Петдесятница, ще следваме като образец 
молитата, с която нашият Господ ни научи да се молим.

Да се молим за велики неща: Събираме се да се молим Бог да изпълни великите 
си обещания – да излее благослоенията Си върху всики народи и да открие 
славата на Христовото господство във всяка общност.

Да имаме предвид най-големите нужди: Разкривайки сърцата си пред 
Господа с надежда за това, което е обещал, нека се молим с яснота и увереност 
за най-неотложните нужди на нашите семейста, градове и нации.

Миг на надежда: Покаянието като дар от Бога

Молитва за велики неща
За славата на Христос и 
благословението на народите
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Молете се мащабно.
Събирайте се по креативни начини. Много хора могат да 

оформят молитвени вериги, за да изградят огромни огнища 
от 24-часова молитва. Други – да се срещат за час-два за силна, 
съсредоточена молитва. Трети ще постят. Оставете на 
Святия Дух да ви открива нови начини да се молите с цялото 
си семейство и приятели.

Младите хора ще се молят непрекъснато. В много страни 
младежите се организират за нон-стоп молитва през тези 
десет дни.

 Организирайте църквата си по този начин, че винаги през 
десетте дни да има хора, които да се молят.

Следвайки надеждата на Йоил. Поради ограниченото пространство, 
повечето важни стихове не могат да бъдат приложени тук. Моля, 
прочетете цялата втора глава от книгата на Йоил. Разделяйки я на 
5 части, ще можете да изучавате по една част на всеки два дена в 
продължение на десетте дни молитва.

Покаянието е дар. Не бива да се опитваме да произвеждаме чувства на 
угризение. Никога не трябва да симулираме или фалшифицираме емоции. 
Можем обаче искрено да отворим живота си за Бог. Можем уверено да 
израстваме в Неговата необятна, постоянна любов. Нека помолим Господ 
да ни даде времена на откъсване от тъмнината, за да можем да вървим 
в Неговата светлина както никога преди. Разчупете монотонния кръг 
на ежедневието си като постите и се събирате с други християни за 
молитва. 

Време е. Да се подготвим за посрещане на Бога.

10 дни постоянна молитва
Денят на възнесението, 13 – 22 май 10-1-90

„...обърнете се към Мене с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание... Съберете народа, 
осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците“ — Йоил 2:12, 16
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ДЕН 1
Четвъртък, 13 май

ДЕН 2
Петък, 14 май

СЪЖИВИ
 Отче наш, Който си на небесата...

РАЗКРИЙ 
 ...да се свети името Ти...

Молете се:
•Божият характер да се изобразява в нас.

•Да разпознаваме всеки идол и името на Бога да бъде 
издигнато.

•Божието слово да бъде прогласено сред всеки народ 
и място по лицето на земята.

•Ако е възможно, отделете този ден и 
организирайте нощна молитва в църквата.

Молете се:
•Бог да съживи и обедини людете Си като едно 

семейство пред Него.

•Непокорните християни да се разкаят и да се 
върнат при Бог като техен Баща, учейки се да Му 
се подчиняват и да Му се доверяват.

•За повече нови молитвени движения, търсещи 
трона на милостта с постоянство.

Призив за ЗАВРЪЩАНЕ
„Но – казва Господ – даже и сега се обърнете към Мене с цялото си 
сърце, с пост, с плач и с ридание.”          — Йоил 2:12

Ако искате прочетете пасажа от книгата 
на пророк Йоил 2:12-14 на глас. Помислете как 
настоящият час може да се окаже критичен 
момент, както в дните на Йоил, един „даже 
и сега” момент. Поради различни причини 
много от Божиите хора да се отдръпнали от 
Него. Но сега Той ни призовава да се завърнем 
при Него с цяло сърце. Да се завърнеш при Бог 
означава повече от това да започнеш пак да 

ходиш на църква и да се откажеш от любимия 
грях; означава да приковем вниманието си към 
Бог, да се приближаваме към Него с увереност 
в удивителната Му любов. Когато ние се 
приближаваме към Него, и Той се приближава 
към нас. Неговата могъща любов не само ни 
избавя от грешните ни постъпки, но ни дарява 
с благословения, помага ни да Му принасяме 
искрено, благодарствено хваление.

София
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ДЕН 3
Събота, 15 май

ДЕН 4
Неделя, 16 май

УПРАВЛЯВАЙ
 ...да дойде царството Ти...

ПРОМЕНИ ... и да бъде волята Ти,
 както на небето, така и на земята...

Молете се:
•Божиите хора да оказват влияние и да носят 

благословение във всяка област от живота 
(търговията, изкуствата, образованието, властта и 
т.н.).

•Божията мъдрост да бъде над нашите управници.

•Правдата, мирът и радостта на Христовото 
царство да станат реалност чрез силата на Святия 
Дух.

Молете се:
•Много хора да бъдат привлечени от силата на 

евангелието и да предадат живота си на Исус 
Христос, за да Го обичат и следват като свой Цар.

•Христовите последователи да вървят с 
пълнотата на Божия Дух, за да могат да живеят 
подобно на Христос.

•Господството на Христос да повлияе на всяка част 
от нашите градове и общества.

Призив да се СЪБЕРЕМ
„съберете народа [...] и нека кажат: Пощади, Господи, народа Си [...] 
Защо да рекат между племената: „Къде е техният Бог?”          — Йоил 2:16-17

Прочетете Йоил 2:15-17. За да се покаем като 
народ, трябва заедно да застанем в молитва 
пред Бог. Той иска да се среща с нас като с народ. 
Ето защо ни призовава да разчупим рутината, 
за да почнем да се събираме пред Него в големи 
и малки групи. Време е да нарушим ежедневните 
навици, да постим, дори да прекрачим от 
познатите начини за хваление към събиране по 
специални начини. Защо такава неотложна нужда? 

Защото нещо велико е в залог за Божията слава. 
Да позволим на сърцата си да скърбят за това, 
което ние, като Божии хора, сме направили, за 
да посрамим Неговото име. За наблюдаващия 
свят може даже да изглежда, че не сме вярващи. 
Размислете – какво натъжава Господ, и се молете 
Той да ни променя, за да Му принасяме славата, 
която заслужава.

София
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СНАБДИ
 ...Дай ни днес насъщния хляб...

ПРОСТИ 
 ...и прости ни греховете...

Молете се:
•Божият Дух да изобличи сърцата на хората, 

живеещи в грях.

•Хората да се отвърнат от греха и да изберат 
живот в Христос, откъсвайки се от силите на 
тъмнината.

•За признаване и разкайване от греховете, които 
носят войни, бедност и несправедливост.

Молете се:
•За основната потребност от храна, вода и здраве за 

бедните и болните, за бежанците и децата.

•С помощта на Святия Дух, Божиите хора да станат 
инструменти за изцеление и промяна.

•Християните да служат със състрадание и постоянство 
за изкореняване на болести и последици от епидемии като 
HIV/СПИН.

•Божиите хора да помагат на нуждаещите се в своите 
общества, изпълнявайки Божието обещание за 
благословение сред всички народи.

ДЕН 5
Понеделник, 17 май

ДЕН 6
Вторник, 18 май

Призив за НАДЕЖДА
„Тогава Господ ще поревнува за земята Си и ще се смили над народа Си. […] Не бой 
се, земьо, радвай се и весели се, защото Господ извърши велики дела.”  — Йоил 2:18, 21

Прочетете Йоил 2:18-22. Нека бързаме да се 
разкаем, защото Бог ревнува народа Си. Поради 
Божията голяма любов, нашето покаяние 
би трябвало да е твърдо и безстрашно. 
Нашият Бог ще се сражава със силите, които 
унижощават обществата ни. Колкото и голямо 
да е злото, Божиите дела ще преодолеят всяка 

съпротива. Подобна надежда носи радост, 
когато искрено се обърнем към Бог, знаейки, 
че Той желае да донесе велика добрина на 
цялата земя, преобразявайки градовете ни, 
възстановявайки икономиките ни и изцелявайки 
земите ни.

София
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ПОМИРИ ...както и ние 
прощаваме на нашите длъжници...

ВОДИ 
 ...и не ни води в изкушения...

Молете се:
•Християните да се изпълват с любов и старание 

да угодят на Бога и да станат безразлични към 
съблазните на материализма и сексуалната похот.

•Божият народ да продължи да върви към 
светлината на Неговите пътища, и да изпълнят 
целите на Бога за тази земя.

•Христос да направлява лидерите в сферите на 
бизнеса, образованието и политиката.

Молете се:
•Срещу негодуванието, отмъстителността и расизма. 

Да бъдат възстановени взаимоотношенията между 
хората.

•За Христовата помирителна сила за разрешаване на 
военните конфликти.

•За възстановяване на отношенията между мъже и жени, 
за сплотяване в брака и за обновяване на взаимоотно-
шенията между децата и техните родители.

•За онези, които страдат от гонения поради    
Христовото име.

ДЕН 7
Сряда, 19 май

ДЕН 8
Четвъртък, 20 май

Призив да ПРАЗНУВАМЕ
„И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, 
вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас.”                      — Йоил  2:26

Прочетете Йоил 2:23-27. Когато Божиите 
люде се обърнат към Него с цяло сърце, 
настъпват осезаеми промени и велика радост 
в обществата им. Където е имало проклятие 
на потисническа бедност, Бог желае да 
предостави изобилие, така че мнозина да Го 

славят с благодарност. Още по-велико събитие 
ще бъде Бог да установи Своя дом сред хората 
Си. Той ще действа с чудеса и по отношение на 
добротата, и спрямо силата си, за да изненадва 
света, откривайки им славата Си чрез Неговия 
народ.

София

София
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ПРЕОДОЛЕЙ
 ...но избави ни от Лукавия...

ПРОСЛАВИ ... защото Твое е цар ст-
во то, и силата, и славата вовеки. Амин.

Молете се:
•Христовата невяста (църквата) да се приготви, 

без петно, бръчка и недостатък за второто 
идване на Христос.

•Христовата сила да се изяви чрез смиреността и 
състрадателното служение на Неговите хора.

•Исус да бъде прославен и да разшири царствтото 
Си по цялата земя.

Молете се:
•Бог да разруши сатанинските сили, 

идолопоклонството, магьосничеството, 
демоничното потисничество и депресията.

•Бог да разкрие истината на Евангелието, което 
дава свобода на хората да следват Христос.

ДЕН 9
Петък, 21 май

ДЕН 10
Събота, 22 май

Призив да РАЗКРИЕМ
„И след това ще излея Духа Си върху всяка плът; […] И всеки, който 
призове името Господне, ще се избави”    —Йоил 2:28, 32

Прочетете пасажа Йоил 2:28-32 и помислете 
как тези обещания могат да бъдат изпълнени 
по невиждани досега начини. Обърнете се 
към Бог с очакване. Дори в днешните дни на 
страх, трепет и трудности, Той ще излее 

Своя Дух, така че хората по цялото земно 
кълбо – стари и млади, богати и бедни, жени 
и мъже – ще откликнат на Божия призив. 
Мнозина ще бъдат спасени, за слава на 
Неговото име.

София

София



Молете се в един глас
Молитва за света

Тази молитва беше подготвена от 
членове на Международния молитвен 
съвет.
Преведена е на много езици.
В Световния ден за молитва тя ще 
прозвучи на всяко събрание!

Молете се с църквата си в деня     
на Петдесятницата
Посветете част от тази неделна служба за обединяване в молитва. 
Помогнете на всеки присъстващ да разбере, че на този ден ние се 
молим не само „за“, но и „с“ целия свят. Ето някои одобрени идеи: 
Обявете факта, че милиони хора по целия свят се събират да 
се молят за славата на Христос и благословението на народите; 
Прочетете „Молитвата за света“ наглас в събранието; 
Споделяйте си свидетелства и случки в резултат на 
десетте дни на постоянна молитва, в които сте участвали.
В случай, че няма да имате възможност да присъствате. Съберете 
се заедно с другите църкви от града ви и се обединете в молитва за 
страната ни.

Заповядайте заедно да се молим  
за България: София, „зала 1 на НДК“ 
от 17:00 ч. 
Където ще приключим заедно десетте дни на молитва. 
След това на открито от 19:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“, 
където ще изявим пред целия град поканата за обща молитва.

През следобеда и в навечерието на Петдесятница, по целия свят, християни ще се събират в 
домовете си, или където подобава според културата; на стадиони, обществени салони, зали, 
площади. Някои събрания ще бъдат малки. Други ще бъдат огромни. Но всеки човек ще се моли с 
разкаяние и надежда. Както на първата Петдесятница, ние ще прославим Бог открито в името 
на Исус и ще се молим за изцелението и благословението на нациите. Доколкото е възможно, ние 
се стараем да се събираме в места, отвъд стените на познатите ни църковни сгради.

Световен ден за молитва
Неделята на Петдесятница, 23 май

11

10-1-90

София

София



Всемогъщи Боже – Отец, Син и Свят Дух,-
заедно с вярващи от целия свят
 ние се събираме днес, за да почетем и прославим Твоето име.
Прекланяме се пред Твоя престол и признаваме,
 че Ти си Създателят на небето и земята.
Няма друг като Теб!
Свят и праведен Си във всички Свои пътища.
 Предаваме се под Твоята власт, защото Ти си Царят на вселената.
Молим се единогласно, за да Те въздигнем на трона на нашите сърца
 и да Те почетем пред целия свят.

 Събранието: Господи Боже, само Ти си достоен
                     за нашето хваление и любов. Покланяме Ти се.

Отче наш,
благодарим Ти, че толкова възлюби света,
 че даде Своя единороден Син, Исус Христос,
 да умре на кръста за нашите грехове,
 за да бъдем помирени с Теб.
Благодарни сме да Те наричаме наш Баща и да бъдем наричани Твои деца
 поради вярата ни в Исус Христос, нашия Спасител.
Нищо не може да ни отдели от Твоята любов.

 Събранието: Отче, благодарим Ти, че ни прие в семейството Си и ни осинови.
                     за нашето хваление и любов. Покланяме Ти се.

Господи Исусе Христе,
само Ти си достоен да разпечаташ свитъците на историята,
 защото беше умъртвен и ни откупи за Отец чрез кръвта Си.
Признаваме Те за Глава на Църквата и Господ на цялата земя и небе.
Нека хората от всяко племе и език станат Твои последователи.
Нека царството Ти бъде установено сред всеки народ по света,
 така че властите да управляват с праведност и справедливост.
Нека благовестието Ти бъде представено на всеки човек.
Нека благословението, което даваш, донесе промяна във всеки народ.
Нека името Ти бъде възвеличавано от изгрева до залеза на слънцето.

Събранието: Исусе Христе, Ти си Спасителят на света и Господ на всички хора.

Молитва за света
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Господи на милостта и благодатта,
признаваме, че сме съгрешили и че нашият свят е обхванат от силата на греха.
Сърцата ни са наскърбени от несправедливостта, омразата, гнева и насилието.
Опозорени сме от потисничеството, 
 расизма и кръвопролитията в собствената ни земя.
Скърбим за загубата на невинен живот
 при аборт, война и тероризъм, преследване и хладнокръвни убийства.
Домовете ни са разбити от егоизъм и безнравственост.
Животът ни е осквернен от алчност, идолопоклонство и сексуални грехове.
Църквите ни са разделени от непокорство и гордост.
Всички грехове, които откриваме в нашия свят, Ти си видял сред Твоя народ.
Наскърбили сме сърцето Ти и сме донесли позор и срам на името Ти.
В този час се приближаваме към Твоя престол.
Молим Те с желание да се покаем с цялото си сърце да ни помогнеш и да се смилиш 

над нас.

Събранието: Боже милостиви, излей благодатта Си.
                 Прости греховете ни. Изцели земята ни.

Святи Душе,
признаваме, че отделени от Теб не можем да сторим нищо.
Излей силата Си върху всичко живо. Преобрази Църквата по образа на Исус Христос.
Нека силата Ти донесе изцеление на болните, свобода на обладаните, утеха на 

онези, които скърбят, избавление за потиснатите.
Ела и смекчи сърцата на хората, за да Те обикнат отново.
Послушай, когато викат към Теб бездомните, гладните, беззащитните и 

умиращите.
Прегърни сираците, вдовиците и старците.
Покажи милостта Си и посрещни нуждите ни.
Дай ни мъдрост и прозрение, за сложните проблеми, с които се сблъскваме днес.
Помогни ни да използваме ресурсите на земята за благоденствие на всички.
Излей любовта Си в нашите сърца и ни изпълни със състрадание.

Събранието: Святи Душе, нуждаем се от утехата и водителството Ти.
                  Ела и промени сърцата ни.

„И те единодушно издигнаха глас“     — Деяния 4:24



Господи Исусе Христе,
защото беше мъртъв, но сега си възкресен
 и защото Бог Отец Ти е дал име над всяко друго,
Ти ще отблъснеш всяка сила на злото.
Молим се за събарянето на крепости и идеологии,
които спъват и оказват съпротива при разпространението на 

познанието за Бога.
Противопоставяме се на плана на врага да държи народите в мрак.
Премахни това було, покриващо народите.
Дръж надалеч покривалото на насилие и смърт.
Освобождавай от демонично потисничество.
Счупи оковите на робството, тиранията и болестите.
Изпълни ни с дръзновение да проповядваме словото Ти без страх 
и ни дай дух на застъпничество, за да се молим усърдно за изгубените.

 Събранието: Всемогъщи Боже, избави ни от зло и от лукавия.

Царю на славата,
ела при народите по земята.
Приветстваме Те и Те молим да завършиш започнатото в сънародниците 

ни, градовете ни и страните ни.
Сега издигаме гласовете си в единство с вярващите от Африка, Азия
 Близкия изток и Европа, от Северна и Южна Америка,
 от Австралия и Океания – заедно викаме:

 Събранието: Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати вие,  
                    вечни врати,и ще влезе Царят на славата.

С умножаването на делата Ти по цялата земя 
 и когато благословенията Ти към всички народи преизобилстват,
 те ще Те търсят и ще питат: „Кой е този Цар на славата?“
В един глас ще им отговорим:

 Събранието: Той е Богът всемогъщ!  
                     Благословен Този, Който идва в Господното име.
 
Ела и изпълни земята със славата Си, докато водите покриват морето,
Духът и Невястата казват:

 Събранието: Амин! Ела, Господи Исусе! 
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Стани благословение в Христос
Световният молитвен ден може да се превърне в един 
каталитичен момент. Онези, които се молят заедно, могат да 
станат такива, които служат заедно, носейки благословение за 
обществата си не само с молитви, но и на дела. 
Искаме специално да ви обърнем внимание на инициативата 
„365“. Тази година Евангелската младежка организация (ЕМО) 
започва нова инициатива, озаглавена „365“. Тя включва 365 дена, 
посветени за молитва и пост за България. Повече информация 
може да получите на  www.365.emobg.org и по телефона – на 
номер 0893 328 784.

Продължавайте да се молите!
За да си помогнеш да израстваш в молитва през деветдесетте 
дни, можеш да използваш следното ръководство „как да 
започнем молитвено служение“ в църквата или групата, в 
която си. В случай, че в събранието ви, вече има установено 
молитвено служение, надяваме се материалите, които ви 
предоставяме да ви бъдат полезни.

На нашата интернет страница www.gdop.eu/bg можете да 
изтеглите следните допълнителни материали.

• Ръководство за започване на молитвено служение. (виж 
стр. 16 – 19)

• „Търсете лицето Му“ – практични съвети как да 
стоим един час в молитва.

• как да се молим за просперитета на икономиката.

• Молитвено бдение 24/7. Мнозина стартират молитва 24/7 по различни 
начини. Ако чувствате, че Бог ви води в започването на 24/7 молитва моля 
свържете се с нас и ще ви изпратим наръчника.

Световният молитвен ден отвъд 2010 г.
В различни части на света, Световният молитвен ден ще продължи да се разраства и 
след 2010 г. Следете нашата интернет страница за бъдещи съобщения и обявяване на 
следващи събития. 

Деветдесет дни на благословение
24 май – 21 август 10-1-90
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Когато говорим за молитвено служение, следва да уточним, че 
Бог не е толкова заинтересован само от молитвени събития 
или молитвени случки, но и от постоянното взаимоотноше-
ние с Него. 

Някои църкви започват молитвеното служение по един начин, 
други – по друг. Надяваме се тези предложения да ви помогнат 
да намерите вашия начин.

Редовното и честото молитвено събрание не е нова иници-
атива, целяща възраждането на библейските стандарти за 
святост и христоподобен живот, а по-скоро опит за връщане 

към библейския начин на живот на християните: Д.А.1:12-15, 2:42, 4:24; 6:4, Мат.26:41, Рим. 
12:12 Фил. 4:6, 1 Тим. 2:1, Кол. 4:2. Ако се замислим за момент, ще установим, че има толкова 
много служения в църквата – младежко, неделно, женско, благовестителско и пр., но има ли и 
молитвено служение? Исус каза, че домът Му ще се нарече молитвен дом за всички народи. 
(Мат. 21:13). 

Необходимо е да дадем на хората възможност да се съберат и да се молят заедно? Какво ще 
стане ако молитвата ни бъде целенасочена и фокусирана? Дързостната и постоянна молитва 
е ефективната молитва.

Целта на молитвата е първо да промени нас, а след това и целия свят. Исус разказва истории, 
с които ни насърчава да викаме към Него – ден и нощ, както и самият Той отделя постоянно 
време за молитва – Лука 18:1-8, 5:16. Святият Дух дойде, когато хората се бяха събрали да се 
молят и постоянстват в молитва. Апостол Павел насърчава Солунците да се молят постоян-
но – 1 Солунци 5:17. Известно е също така, че Ранната църква се е събирала заедно в постоянна 
молитва. Д.А. 1:14

I. ЗАПОЧВАНЕ НА МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНИЕ
Както с други инициативи, така и с молитвеното служение, в началото нещата са малко 
по-трудни. Може да няма много желаещи. Не се отчайвате! Много от невероятните дви-
жения на Бога са започнали само с шепа хора. Бъдете внимателни в говоренето и общува-
нето, гледайте времето да е посветено главно на молитва! 

Добре е да има и време за кратко поучение върху молитвата, но не бива поучението да 
замести молитвата, както и да си напишете на лист конкретни цели, които искате да 
издигнете в молитва, и да го ползвате по време на събранието.

Не забравяйте да сложите почивки във времето. Ако планирате нощна молитва, отделе-
те първите два часа за постоянна молитва и след това на всеки час може да има по десет 
минутна почивка. Желателно е да направите и една по-голяма към средата на събрание-
то – от около тридесет минути – за кафе или чай.

История на молитвеното служение в църквата
Още от раждането на църквата виждаме примери за постоянна молитва, а през XV век 
папата издава декрет за постоянна молитва на определени места.
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През XVII век, малка общност от моравци започнала 24-часова молитва, седем дни в седми-
цата, която продължила повече от 100 години и мобилизирала повече от 3000 мисионери. 

На 5-ти септември 1999 г., група млади хора от Англия имали идея да се молят без прекъс-
ване за един месец. Бог обаче ги подбудил в сърцата и те не могли да спрат до Рождество. 
Оттогава тази идея за 24/7 докоснала много сърца на млади хора и към момента над 80 
страни в света организират 24/7. В началото на деведесетте години, един ходатай в 
Канзас Сити започнал да се моли. През 2001 г. било дадено началото на молитвен дом, в 
които молитвата продължава 24/7/365. Повече от 7 години хвалението, поклонението и 
молитвата за целия свят не са преставали. 

Ако искате да установите 24/7 за една седмица, месец или дори година във вашия град или 
църква и не сте сигурни как точно да го направите, моля, не се колебайте да ни поискате 
краткия Наръчник за установяване на 24/7! Веднага ще ви го предоставим.

II. УСТАНОВЯВАНЕ
Изберете конкретно време от седмицата и поканете събранието да се моли заедно. 

Някои църкви се събират всяка сутрин от 06:00 ч., за да се молят. Други имат нощна мо-
литва от 22:00 ч. до 06:00 ч. всяка седмица или поне веднъж в месеца. (Исая 56:7). Насърчете 
събранието с няколко стиха от Божието слово. Отделете време за лична връзка с Бога. Ако 
Святият Дух ви напомня конкретен грях или нещо, което е против Божието слово, не се 
колебайте да се покаете и да възстановите взаимоотношенията си с Него (1 Йоан 1:9). 
Ако във вас има огорчение или не сте простили на някого около вас, молете се и поискайте 
от Бог да изцели сърцето ви и да ви даде сили да простите (Мат 6:14, Марк 11:25). Съсре-
доточете вниманието си върху Бога и се молете с очакване и вяра Неговото осезаемо 
присъствие да изпълни събранието. Ако Бог е положил в сърцето ви конкретно желание 
(напр. добруване на народа, за населението в дадена област, в сферата на политиката, 
образованието и т.н.), молете се на глас и помолете присъстващите на събранието да се 
съгласят с вас (Матей 18:19). Излейте сърцето си пред Него, хвалете Го с всичко вътре във 
вас (Пс. 150), хвалете Го дори за трудностите, проблемите и изпитанията, през които 
може да минавате в момента. (Пс. 57). 

Цялото събрание е заради Него! Не давайте мир на гласа си и на тялото си, нито на Бог, 
докато Той не ви посети (Исая 62:6-7). Молете се за собствените си нужди, за нуждите 
на църквата, търсете лицето Му и хлопайте, докато Бог не отвори небесата над вас 
(Матей 7:7). 

Ако усетите, че Бог навлиза в събранието ви, оставете Святият Дух да ви води. Когато 
Бог ви води да издигнете точно определени неща в молитва – направете го! В случай, 
че почувствате нуждата от тишина, утихнете пред Бога (Софония 1:7). При условие, че 

Съвместна разработка на Филип Рашев, координатор на 
Световния Молитвен Ден в България и Висш Евангелски Богословски Институт



все още не усещате Бог в събранието ви, не се преструвайте, че е там. Насърчете всеки 
да претърси себе си за грях, който не е изповядал (1 Коринтяни 11:28, 2 Коринтяни 13:5). 
Очистете себе си от греха и застанете святи пред Господ, защото Той не може да бъде на 
място, където има каквато и да е форма на грях (1 Петрово 1:16).

Ако знаете за конкретни злини, които са противни на Бога и които се извършват във 
вашето населено място – корупция, зависимост към наркотици и алкохол, чародейство, 
магьосничество, врачуване и т.н. – молете се конкретно против тях, защото те са и ду-
ховни проблеми, които спират познанието за Бога да достига хората (2 Коринтяни 10:3-5). 
Ако смятате, че е уместно, поканете хора, които се борят с различни грехове в живота 
си – за специална молитва за тях (Мат. 26:41).

Молете се конкретно за семействата в църквата, за неспасените им роднини. Молете се 
за невярващите – да отворят очите си и да познаят Спасителя. Молете се за отделните 
богослужения и отделните служения в църквата, за Пастора и за другите служители.

Издигайте различни служения, мисии, организации и отделни личности, които са се посвети-
ли на благовестието. С молитвата се разорава почвата за семената на евангелието.

Молете се тялото Христово в България да бъде едно (Йоан 17:11, 22). Молете се за отпад-
нали от Бога хора – Бог да ги докосне и върне обратно при Себе Си. 

Благославяйте другите църкви и служители в България, молете се за тях, издигайте ги пред 
Бога. Молете се Бог да защитава и пази техните семейства.

Обмислете и поканете другите църкви от града ви за общо регулярно молитвено събрание. 
Важно е пасторите и различните ръкоположени служители и водачи на отделни движения, 
присъствайки на събранието, също да се молят (Йоил 1:13, 2:17, 1 Царе 12:23).

Пламенно се молете Бог да прати съживление в страната ни и името на Исус да бъде издиг-
нато по радиото, телевизията, различните медии. 

Молете се за различните места на порока – да се превърнат в молитвени домове. Молете 
се с Писанието – Псалмите са много добра книга, с която можете да се молите. Молете се 
също с молитвите на апостолите от Новия Завет. 

Молете се Бог да обръща към Себе Си сърцата на бизнес лидери, водачи на големи компании, 
собственици на големи капитали, на директори на различни малки и големи фирми.

Особено важен момент в молитвеното събрание е не само отправянето на молитви към 
Бога, но и време, в което събранието ще слуша Бога (3 Царе 19:12, Второзаконие 5:27, Ми-
хей 6:9, Йоан 10:27). 

След като направите това, попитайте дали някой от присъстващите иска да сподели 
нещо, което Господ е дал във връзка с цялото събрание (1 Цар. 15:1). 

В случай, че има нещо свързано с грях, отделете време за покаяние и молитва като едно тяло.

Ако е свързано с видение, което някой е получил и не може да обясни, отделете време да 
търсите разбиране (тълкуване) и откровение от Бога за това.

Ако има слово, свързано с предстоящи добри събития, това не означава непременно, че ще 
станат без каквото и да е било ваше участие. Повечето пъти Бог зачева такива дела в 
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църквата, като очаква от нея тя да износи семето с молитва, постоянство и търпение 
и тогава да го роди.

След приключване на молитвеното ви събрание, насърчете отделните присъстващи да 
продължават да се молят и да търсят Бога самостоятелно, не само когато са с други хора 
(Мат. 6:6). 

Модерното време, в което живеем е запълнено с най-различни дейности, които отвличат 
голяма част от вниманието ни. Особено младите хора търсят различни новости, които 
да ги забавляват. Ако осигурим място, в което всички могат да идват, да прекарват вре-
мето си в молитва и да е забавно? Никой никога не е доказал, че взаимоотношението с 
Бога е скучно нещо! Ето защо осигурявайки терен – стая, палатка, таванско помещение и 
т.н, младежите могат да идват и да се молят. 

Но за да бъде и интересно, служението 24/7 е намерило за добре да постави карта на дър-
жавата си, разделена на отделни региони. По този начин хората могат да се застъпват за-
едно или по-отделно за някой конкретен регион в молитва. На други места в света хората 
поставят карта на света и се молят за някоя държава. Може някой да открие призванието 
си, докато се моли.

На някои места в молитвената стая може да се постави дъска, на която хората да пишат, 
рисуват, чертаят молитвените си идеи, или да изобразят нещо, което Бог им дава по 
време на молитва. 

Вместо кутия с молитвени нужди, младежите от Англия например направили стена, на 
която закачвали листчета със своите желания за молитва! Една от стените на помещение-
то ви може да бъде за тази цел.

Посредством лепящи се листчета всеки, който иска подкрепа в молитва, може да опише 
желанието си на листче и да го залепи на стената. Така всеки път, когато някой иска да се 
моли, може да отиде до въпросната стена и да си избере едно или повече от тях. Може 
ръководителят на църквата да изписва конкретни нужди, които да поставят в молитве-
ната стая, за да се молят всички за тях.  

Не пропускайте да поканите цялата църква в молитвата. 

Организирайте молитвена верига и пост. Помолете всеки член от църквата, който има 
желание да се включи, да вземе определен час или ден, в който конкретно да визира нужди-
те на църквата в молитва.

Моля за всяко конкретно запитване, нужда или каквото и да било допълнително пояснение, 
както и евентуални забележки и коментари по повод гореизложеното, не се колебайте да се 
свържете с нас. 

 Готови сме веднага да откликнем !




