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 Отче Небесни, отново тази сутрин Ти благодарим за тайната привилегия да 

служим! Святи Душе, молим Те да вложиш Своето Слово със сила в нашия живот, като 

ни даваш победа над дявола! Открий тази истина на нас днес, в името на Исус! Амин.  

Писанието казва в Яков 4:2: Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, 

но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите. Това 

е мощен ключ към чудесата. Ключ към победата, към силата над сатана и толкова много 

повече. Нямате, защото не просите. Не искате! Ако това не е подчертано в Библията ви, 

трябва да го подчертаете. Божието Слово ясно казва, че ако желаем да получим от Небето, 

ние трябва да искаме. Молитвата е област, в която дяволът често ни събаря. Той се бие с 

теб, за да те спре да отидеш пред Трона. За съжаление много вярващи, благодаря на Бог, 

че не всички, но считам, че повечето нямат въобще молитвен живот, изграден в себе си. 

Техният молитвен живот се изразява в: Благослови ме! Дай ми! Прости ми! Амин. Нито 

повече, нито по-малко. Те не знаят как да устояват в молитвата, как да настояват, как да 

преодоляват, да направят пробив в молитвата. В Исая 59:16 Бог казва: И видя, че нямаше 

човек, и почуди се, че нямаше посредник. Помислете за факта, че Бог търси човек, който 

да се моли, но не може да го намери и всъщност Той се чуди, Той е учуден, Той е смаян: 

Защо?! Защо Моите хора не се молят? Исая 59:16 Видя, че нямаше човек и почуди се, 

че нямаше посредник. Той се почуди, Той беше смаян, че не може да намери посредник, 

застъпник, ходатай и затова Неговата мишца издейства за него спасение и правдата 

Му го подкрепи. След което в Исая 63:5 Библията казва: Аз разгледах, но нямаше кой да 

помага. И отново Бог казва: И Аз се зачудих, че нямаше кой да подкрепя. Два пъти в 

Исая Бог казва: Аз се зачудих защо. Ето тук е Божието мислене. Опитайте се да разберете!  

Защо? Защото не се молим. Аз се зачудих, казва Бог, че нямаше кой да подкрепя. 

Затова Моята мишца Ми изработи спасение и Моята ярост Ме подкрепи.  

Исая 64:7 казва: И няма човек, който да призовава името Ти, Който да се 

пробуди, за да се хване за Теб; Защото Ти си скрил лицето Си от нас, стопил си ни, 

поради нашите прегрешения (беззаконията ни). Божията природа е да се крие. Моля ви, 

чуйте това! Това е Божията природа, да се крие. Поради една причина, за да може ние да 

Го търсим. Ако присъствието на Господа не е вече близо до вас, това е добро нещо, знаете 

ли? Защото вие започвате да Го търсите. Когато Го търсите, вие ще растете в Него. Не 

можете да растете, докато не чувствате присъствието Му всеки ден. Той ще ти позволи да 

Го вкусиш, за да може да продължиш да Го търсиш. Исая 15:1 Наложеното за Моав 

пророчество, понеже Ар моавски се разори през нощ и загина. В английския превод се 

казва: и замълча, понеже Ар моавски се разори през нощ и замълча, Бог казва, че 

нечестивият ще замълчи, защото не Го търси, но ние вярващите, след като веднъж сме 

потърсили Господа, животът трябва да дойде в нас, славата трябва да дойде в нас. Вижте 

Исая 45:15 за момент, моля! Има толкова много в Божието Свято Слово: Наистина Ти си 

Бог, Който се криеш, Боже Израилев, Спасителю, наистина Ти си Бог, който се криеш. 

Ако прочетете Исая 15:1, но поради времето, и ако прочетете цялата 15 глава, ще видите, 

че Бог извършва осъждение върху Моав, защото те не търсят Господ. И все пак, ако Го 

търсим, Библията казва, че ще Го намерим, но се казва, че Неговата природа е да се крие.  

Ще поговорим малко повече върху това. В Исая 64:7 се казва: Няма човек, който 

да призовава Името Ти, който да се пробуди, за да се хване за Теб; Защото Ти си скрил 

лицето Си от нас. Ти си скрил Лицето Си поради причина, Господи. Защо Ти си скрил 

Лицето Си от нас? Защо Бог се крие? Защото никой не Го търси. Няма никой, който да се 

пробуди, да раздвижи себе си, за да се хване за Тебе, няма човек. Ето защо много от нас са 

поразени! Ето защо много от нас са вързани, оковани. Виждате ли, ако не беше молитвата, 

аз нямаше въобще да имам никаква сила. Това е чудесен ключ, област, където дяволът ще 

се бие с вас и ще се бие с всичката си сила, защото той знае, че силата на молитвата върши 
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повече от вас. Сега е време да разберете нещо: Бог отговаря на молитвата и молитвата 

събаря плановете на дявола. Кажете след мен: Молитвата събаря плановете на дявола и 

изгражда плановете на Бог. Когато едно дете се роди на този свят, има два плана, които са 

за неговия живот, не един, два плана: план, който се установява от дявола и план, който се 

установява от Бог. Планът, който се установява от дявола се разглежда и разкрива от 

гадатели. В момента, в който човек се новороди, той преминава от царството на тъмнината 

и отива в Божието царство. След новорождението ти нито един екстрасенс, нито една вещица, 

нито един предсказвателен дух не може да каже Божия план за теб. Павел казва: Ние сме 

скрити в Христос. Ние сме защитени. Няма демон, който да каже вашето бъдеще след 

като сте станали веднъж християни. Някои могат, защото не са от нас. Виж, братко, ако ти си 

един от нас, никога няма да отидеш там, за да разбереш. Ако си един от нас, никога няма да 

гледаш екстрасенски предавания. Ако ти си един от нас, никога няма да четеш хороскопа.  

Ако си един от нас, никога няма да гледаш зодиака. Ако ти си един от нас, няма да 

правиш медитация. Ако си един от нас, ще презираш царството на ада и ще се удоволстваш 

в Божието царство! Как можеш да наричаш себе си християнин и да надничаш през 

прозорците на ада?! Както Сеул, може би ще кажеш? О, Господ не ми отговори, ето защо 

аз ще отида при вещицата. Приятелю, ако търсиш екстрасенси, това е, защото Святият 

Дух те е оставил. Помни! Никой не търси екстрасенси, ако Исус е в неговото сърце! Той 

все още говори на теб всекидневно, защото Библията казва, че Святият Дух ще ни открие 

всяка истина, когато дойде. Няма нужда от екстрасенси, ако Святият Дух живее в теб. 

Няма дори да пожелаеш да гледаш в тези неща, ако Святият Дух живее в теб. Ако видиш 

някъде вещица, просто се изплюй и продължавай. Аз съм плюл много пъти върху различни 

прозорци на вещици. Ако ме видите някой път в кола, и видя някое място, където се 

пророкува. Просто прокълнете в името на Исус, изплюйте се и продължете. Наистина съм 

си оцапвал прозорците на колата. Аз мразя дявола с цялото си сърце. Аз го мразя! Мразя 

делото му. Мразя хората му. Мразя неговите слуги. Както Давид казва: Намразих Твоите 

врагове, със съвършена омраза ги намразих. Може би ще кажете: Не трябва да мразиш!  

Кой ти каза това? Библията казва: Аз намразих враговете Ти. Със съвършена 

омраза ги намразих! Това не е зла омраза. Това е Божествена омраза. Има голяма разлика 

и вие знаете това. Вие не трябва да обичате дявола, нали? Ако го правите, вие сте един от 

неговите хора. Нямам нищо повече от него, няма нищо, което да искам от този глупав 

идиот. (Плюе). Няма нищо, което той да може да ми даде. Сега ще си почистя микрофона, 

защото го изцапах. Буквално ми призлява, когато някой ми каже, че има желание да 

разглежда тези психо-истории. Знаете ли какво казва Писанието? Исус казва: Ако вие се 

отречете от Мене, и Аз ще се отрека от вас! Няма такова нещо, като вечно спасение.  

Спасението е вечно, приятелю, докато ти ходиш с Бог. Докато твоята ръка е с Него, 

Неговата ръка ще бъде с твоята ръка. Защото Той казва: Ако ти Ме забравиш, и Аз ще те 

забравя! Ако ти се отречеш от Мен, и Аз ще се отрека от теб! Това не е ВЕЧНА 

безопасност. Това означава, че ти трябва да сътрудничиш: Той ще те пази, докато ти 

пазиш Него! Не можете да си представите Бог да държи някого, ако той не Го държи! Да, 

никой не може да излезе от ръката Му, докато стои в ръката Му. Никой не може да те 

изкара от Него, ако ти стоиш в Него. Исус каза: Никой не може да ги грабне от ръката 

Ми. Помнете какво каза Давид: Господи, аз се прилепям към Теб, аз се държа за Теб, 

както едно дете за баща си. Ти не можеш да държиш детето си, ако детето ти тича насам-

натам. Ти не можеш да задържиш 18-19-годишен, когато каже: Напускам къщата, 

довиждане! Той никога няма да бъде близо до теб. Бог ще те държи, ако ти вървиш близо 

до Него. Никога няма да забравя веднъж в молитва, когато казах: Господи, пази ме! Пази 

ме! Пази ме! И Го чух да казва: Ти Ме пази, и Аз ще те пазя. Точно така! И Библията 

наистина Го подкрепя. Ако ние Го забравим, и Той ще ни забрави. Ако ние се отречем от 

Него, и Той ще се отрече от нас. Ако ние Го изповядаме, и Той ще ни изповяда. Това е 

взаимоотношение. Ние не сме роботи. Ние сме деца! Ние трябва да сътрудничим.  

Кажете го: Ние трябва да сътрудничим. Сътрудничеството с Бог означава да ходиш 

с Него. Бог казва в Своето Скъпоценно Слово, че Той търси хора, които да призоват Името 



 

“ Застъпническата молитва”, Бени Хин   Разпространява се безплатно.  3 

Му, но не може да намери. Затова е Исая 64:7 И няма човек, който да призовава Името 

Ти, който да се пробуди, за да се хване за Тебе. Който да се пробуди, да се отърси от 

мърсотията, от оковите, за да се хване за Теб. Не можеш да продължиш напред без 

молитва! Мислиш си, че дяволът ще те остави на мира?! Никога! Той никога не излиза в 

отпуск. Но помнете, както някой ми каза вчера, той е просто като мишка с високоговорител.  

Това е, което е дяволът: той е мишка с високоговорител. Какво е той? Мишка с 

високоговорител. Той е беззъб лъв. Можеш да го победиш! Това, което трябва да 

направиш, е, да паднеш на колене и да говориш с Бог. Някой може да каже: Ами, не 

чувствам нищо. Знаеш ли, че въобще нищо не трябва да чувстваш? Не се натискай да 

чувстваш нещо! Ти се молиш с погрешни мотиви. Ти не бива да се молиш, за да се 

чувстваш добре. Какво говориш?! Това е, което врагът дава. Това е, което светът дава.  

Те излизат в медитации, за да чувстват мир в себе си. Но ти не се молиш, за да 

чувстваш, а ти се молиш, за да довършиш. Кажете: За да завърша! Не оставайте резултатът 

да бъде едно чувство за Божието присъствие! Бог никога не е казвал: Ако ти се молиш, ще 

ти дам чувство. Той казва: Ако се молиш, Аз ще се задвижа, ще дам отговор! Чувствата 

ще дойдат, но не ги търсете! Вие може да почувствате Неговото присъствие, но не търсете 

това! Не това трябва да е причината - мотивът, с който да се молите. Вие се молите, за да 

променяте нещата! Не просто, за да се чувствате добре. Не за да имате добри чувства. 

Чувството си отива. Разбирате ли, приятели? Чувствата не траят, но отговорът трае, 

остава. Отговорът е постоянен. Кажете: Отговорът остава. Той е постоянен, траен.  

Божието Слово казва в Езекил 22:30-31 И като потърсих между тях, който би 

издигнал оградата, и би застанал в пролома пред Мене, заради страната, за да не я 

разоря. Божията воля е да не разорява. Божията воля е да защитава Неговите хора. Божията 

воля е да защитава Своето наследство. Божията воля е да защити теб от врага. Това е 

Неговата воля. Неговата воля е да те защитава, но докато ти не се молиш, Той не може да 

те защити! Потърсих човек между тях, който би издигнал оградата, и би застанал в 

пролома пред Мене заради страната, за да не я разоря. Да не я разоря. Но не намерих. 

Ето защо излях негодуванието Си върху тях. Довърших ги с Огнения Си гняв. И 

възвърнах върху главите им техните постъпки - казва Господ Еова. Бог казва: Не е 

Моят план, нито Моята воля да нараня Моите хора. Не желая да идва разорение върху 

тях. Моята воля е никой да не бъде наранен. Но понеже те не се молят, те позволяват 

това разорение да дойде върху тях. Вие връзвате Божиите ръце. Вие ограничавате Святия 

на Израел, когато не се молите. Някои хора просто си играят на мързел. Този, който 

обича спането, ще бъде разорен, казва Библията. Ако ти обичаш спането, ти ще бъдеш 

разрушен. Събуди се, ти, който спиш, казва Павел в Писанието. Вие не трябва да спите! 

Събуди се! Исая 52 глава: Облечи дрехите си, Израилю, отърси се от праха! Чели ли 

сте Исая 52 глава? Учудващо е, смайващо е. Исая казва: Събуди се, събуди се! Облечи 

силата си, Сионе! Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, святи граде! Отърси 

от себе си пръстта! Всичко това е в Божието Слово. Какво означава да се събудиш? 

Молитва. Всеки път, когато Бог казва: Събуди се! Той казва: Моли се! Моли се! Моли се!  

Помнете, че Исус промени името му от Симон на Петър. Симон означава тръстика, 

а Петър означава камък. Вие сте Симон и сте като тръстика, която се движи и се клати от 

вятъра. Но сте Петър, когато сте камък и се молите. Знаете ли, че след като Исус промени 

името му от Симон на Петър, Той го наричаше само: Петър, Петър, Петър? Единствения 

път, когато се обърна към него и го нарече Симон, беше в Гетсиманската градина, когато 

Симон беше заспал в молитва. Вие сте като тръстика, която се движи, каза Исус. Когато 

спите, вие сте Симон, но когато сте събудени, сте Петър. Никога не позволявайте Бог да ви 

нарича със старото ви име, приятели! Но Той ще го направи, ако спите. Ако вие спите, Той 

ще ви нарече със старото име, което сте имали в плътта си. Нека да ви нарича с новото ви 

име, което идва от Духа! Ето защо, молете се! Какво трябва да правите? Молете се!  

Знаете ли защо някои от вас имате големи проблеми? Защото не сте се молили. Вие 

искате някой друг да се моли вместо вас. Повечето хора казват: Моля те, моли се за мен. 

Не можеш ли да се молиш за себе си? Трябва ли да го правя за теб непрекъснато? Да, ние 
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трябва да се молим един за друг. Разбира се, но не за всяко малко нещо. Излезте извън 

вашите малки неща! Излезте извън вашите нужди! Господ наистина е уморен от просто: 

Благослови ме, прости ми, дай ми! Амин. Благослови ме, благослови ме... Забрави за това!  

Вие се борите, защото не сте паднали по лицето си, не сте паднали на колене, не сте 

молили Господ. И ето го извинението: Нямам време. Наистина ли? Имаш време да гледаш 

CNN? Имаш време да четеш вестник? Време да закусваш? Ти наистина имаш време да 

отидеш да пазаруваш? Ако дадеш на Бог толкова време, колкото даваш на магазините. Ако 

дадете на Бог половината от времето, което давате там, на местата, където обичате да 

ходите. Вие, дами, можете да изкарате три часа в един магазин без да купите нищо. Три 

часа в един магазин и нищо да не купите. Нещото, което най-много мразя, това е да отида 

и да пазарувам със съпругата си. Аз се измъчвам, защото трябва да седя там и да гледам 

всяка малка рокличка, всяка. И когато тя излезе, нищо не е купила. Ние мъжете отиваме, 

купуваме нещо и излизаме. Ето това е, и се чувстваме като победители, но на дамите им 

отнема толкова време! Накрая казах на жена ми: Скъпа, моля те, искам да направиш 

някакъв план за това. Направи някакъв план: Това ще купувам, онова. Разгледай каталог, 

разгледай нещо друго и когато имаш план, иди! Не отивай само, за да разглеждаш. Тя 

каза: Бени, не. Това не е начинът. Аз съм жена. Колко искам Господ да беше оставил Адам 

буден, когато създаваше неговата жена. Причината, поради която ви говоря така е, просто 

искам да се посмеем малко, защото ще стане доста тежко тук. Искам да се наслаждавате.  

Светии, благодарим на Бог за това, че майките се молят, за това, че съпругите се 

молят. Благодарим на Бог за това, че има хора, които са будни и разбират, че молитвата 

прави много повече, отколкото хората си мислят. Има сила в молитвата. Кажете Амин.  

Но някои не се молят. Някои хора въобще не се молят. Защото са мързеливи, те нямат 

нищо в сърцето си, нямат огън, просто не се молят. Благодарим на Бог за тези, които се 

молят. Но аз искам всеки един да се моли. Аз искам 100 процента, не 60 процента от 

хората. Кажете Амин. И Бог извиква за молитвени воини. Колко вълнуващо беше, когато 

за първи път обявихме факта, че Господ желае да издигнем Армия от молитвени воини! 

Първата седмица се присъединиха 14000 човека, 14000 казаха: Да, ще се моля всеки ден! Аз 

ще бъда там, ще бъда застъпник, който ще застана в пролома. Какво искаме ние от 

Господа? Това са 1000000 хора. Наистина Бог може да ни даде един милион хора по целия 

свят и ако сте съгласни, кажете: Отче, ние се съгласяваме за един милион молитвени 

воини, в Името на Исус. Амин. Какво се казва в Словото? Аз потърсих между тях човек, 

който да издигне оградата и да застане, за да не бъде разрушена страната,  но не на 

мерих. Ето защо излях негодуванието Си - Аз ги унищожих с Моя огън, с Моя гняв и 

излях негодуванието Си върху главите им. Но това не трябваше да става. Това можеше 

да бъде избегнато... Има една книга, която съпругата ми даде, където се казва: Можеше да 

бъде избегнато. Можеше да бъде избегнато. Молитвата може да променя ситуациите.  

Знаете ли какво казва Библията в Притчи? Разумният предвижда злото и ако се 

укрие, ще бъде защитен. Но ако продължи напред, ще бъде разорен, ще бъде наказан. Бог 

ще ти позволи да предвидиш злото и зависи от теб дали да се укриеш, или злото ще те 

постигне. Вярвам, че всеки човек тук, в тази зала, е имал преживяването, когато Господ ви 

е предупреждавал в сън, във видение, чрез Слово, или просто чрез нещо, което чувствате в 

духа си. Приятелю, ти можеш да промениш бъдещето с молитва. Вие можете да промените 

утрото с молитва. Чухте ли какво казах? Нека да ви кажа нещо, което зная. То ще помогне 

на мнозина. Колко от вас са имали сън, който ви е поставил в страх? Сънували сте за себе 

си, за децата си. Този сън не е бил пророчески, а е бил предупреждение. Сънищата са за 

предупреждение. Те не са окончателни. Можете да промените утрото чрез молитва.  

Ако сте имали сън, който ви е уплашил, не го изповядвайте, молете се! Съборете го 

в молитва и се молете, докато Божият мир ви изпълни и знаете, че това е свършено. Защото 

ако не го направите, със сигурност това ще дойде. Предупреждавам ви: Ако сте имали сън 

за дете, например ситуация във вашия живот, и сънят е бил ужасен, застрашителен, и сте 

видели себе си някъде по пътя наранен, паднете на колене и кажете: Отче, аз събарям това 

нещо в Името на Исус! Господи, аз се съгласявам с Твоя план и събарям дяволския план!  
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Братя и сестри, виждате ли, дяволът планира да атакува, но ако вие се молите, 

Божият план ще влезе в действие и ще събори плановете на дявола. Бог даде сън на 

фараона и това беше променено чрез Йосиф, чрез неговия молитвен живот. Помните, че 

Йосиф можа да промени плановете на дявола за Египет чрез молитва. Чрез молитва Бог му 

даде тълкувание на съня и той каза: Ето, това и това ще стане! Даниил - същото нещо. 

Ако Йосиф не беше се молил, Египет щеше да бъде разрушен, и Яков също щеше да бъде 

разрушен със своя дом. Щяха да умрат всички там, защото гладът удари тази част на страната.  

Има учудващо нещо, което се случи, искам да ви кажа. Този глад беше пророкуван, 

беше предсказан. Знаете ли, че никога не вали в Египет? Това е суха земя, дори и сега. Но 

когато Нил прелива, има изобилие, а когато Нил спада, има глад. Йосиф чрез Духа 

можеше да каже кога Нил ще се издигне и ще дойде изобилие и кога Нил ще спадне и ще 

има седем години на глад. Когато спадне, ще има глад, но нещата станаха чрез молитва.  

Помислете за вашата ситуация. Какво Бог може да направи за вас, когато се 

молите? Какво може да бъде променено чрез молитва и да бъде избегнато чрез вашата 

молитва? Надявам се, че вие се молите и слушате. Има нещо, което трябва да чуете.  

Обърнете на Лука 11 глава. Чух един човек да казва нещо, което много ме ядоса, и 

казах: Това не е в Библията! Но за съжаление много хора го вярват. През 70-те години бях 

на една конференция, и един човек каза: Ако се молиш два пъти, това е неверие. Аз казах: 

Не е вярно! Това не е в Библията. Ако беше така, Исус се е молил с неверие, както Павел и 

останалите. Приятелю, няма такова нещо. Вие се молите, и се молите, и се молите. Всеки 

ден повтаряте същото нещо, докато Бог каже: Да! Бъдете настоятелни. Не вярвайте на тези 

глупости, че ако се молите два пъти означава, че е неверие. Ще ви го покажа от Словото.  

Исус каза: Молете се с настояване! Вижте Лука 11:5 И им каза: Ако някой от вас 

има приятел и отиде при него посред нощ и му рече: Приятелю, дай ми назаем три 

хляба, понеже един мой приятел дойде у дома от път и няма какво да сложа пред 

него. И ако той отвътре в отговор ви рече: Не ме безпокой! Вратата ми е вече 

заключена, и децата ми са с мене в леглото. Не мога да стана да ти дам. Казвам ви, 

че, чуйте това, че даже и ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради 

неговата настойчивост, виждате ли? Поради неговото настояване, той ще стане и ще 

му даде колкото му трябва. Защото ви казвам: Искайте и ще ви се даде! Търсете, 

хлопайте... И тогава ще имате отговор. Приятелю, това не ми казва да се моля само 

веднъж, но казва да се моля всеки ден и да повтарям всеки ден същото. Всеки ден. Не Му 

давайте почивка, докато Той не ви отговори! Всъщност, в Неговото Слово се казва: Не Ми 

давайте почивка, докато не установя Ерусалим като слава, в правда, над целия свят.  

Бог Всемогъщ казва в Своето Слово в Исая 62:6-7, ето го! Ако някой ви каже от 

сега нататък, че Бог е казал: Моли се само веднъж. Кажете: Не-е, Библията не казва това! 

Исая 62:6-7 казва: На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма 

да млъкнат, ни денем, ни нощем, никога няма да мълчат ни денем, ни нощем. Вие, 

които припомняте на Господа, не замълчавайте и не Му давайте почивка, докато не 

утвърди Ерусалим, докато не го направи похвален по земята. Кажете след мен: Бог 

иска да не Му давам почивка! Исая 62:6-7 казва, че Бог иска да се моля и да не Му давам 

почивка, докато Той не отговори. Точно така, приятелю. Помниш ли какво се казва в Яков 

5 глава? Помнете тези стихове, които ви давам. В Лука 11:5 Исус каза: Поради неговото 

настояване, поради неговата решителност. Той не прие “не” за отговор и накрая получи 

чудото. В Исая 62:6-7 се казва: Не Му давайте почивка! Яков 5:16. Много пъти сте чели 

тези стихове, но чуйте ги: Усърдната, настоятелна молитва! Кажете: Настоятелна! 

Усърдна! Усърдната, настоятелна молитва на праведника има голяма сила. Трябва да 

продължим напред, докато ангелът каже: Отче, моля Те, отговори на тази молитва! 

Бъдете настоятелни, докато спечелите! Ще го направите ли? Тогава, направете го. 

Не спирайте, докато отговорът не е дошъл. В Йов 15:4 се казва за невярващите, надявам се, 

че вие не сте от тези хора: Защо трябва да призовавам Господа? Защо трябва да се моля? 

Каква полза има от молитвата? Това казва нечестивият, нека прочетем Йов 15:4 

Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш мълниите пред Него. Знаете 
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ли, някои хора не се молят, защото нямат страх от Господ. Да, ти наистина унищожаваш 

страха от Бог и намаляваш молитвата пред Бог. Молитвата е намалена. Това означава, 

че една част от нея е унищожена, понеже хората нямат страх от Господ и нечестивият 

казва: Защо трябва да се моля? Каква полза имам от това да се моля? Йов 21:14-15: Все 

пак казват ли Богу: Оттеглете се от нас, защото не искаме да знаем пътищата Ти. 

Що е Всемогъщия, та да Му служим и какво се ползва, когато ние се молим на Него? 

Български език: призоваваме. Каква полза има от това да се молим? Това е нечестивият! 

Това е начинът, по който те говорят. Но не е начинът, по който ние трябва да мислим и да 

се молим. Помнете какво Господ каза в Марк 11:24, Исус каза: Всичко, каквото поискате 

в молитва, вярвайте, че сте получили, и ще ви се сбъдне. Вие трябва да се молите и да 

вярвате. Не поставяйте под въпрос! Не се съмнявайте, но казвайте: Господи, аз знам, че 

знам, че знам, че знам, че знам, че знам. Аз го вярвам, приемам и ето го, Амин.  

Но във всичко това ние трябва да призовем Святия Дух в нашия молитвен живот, за 

да имаме ефект. Ето защо в Захария 12:10 се казва: Ще излея Дух на моление и молитва, 

дух на благодат и моление. Той трябва да бъде излян върху вас преди да можете да се 

молите ефективно. Римляни 8:26 казва, че Святият Дух ни помага в нашите немощи, когато 

не знаем как да се молим. Ние трябва да помолим Святия Дух да ни помага. Светии, 

когато не знаем как да се молим, Римляни 8:26 казва, че Бог знае как трябва да се молим.  

Как да се молим? За какво? Римляни 8:28 Ето защо Духът ни помага в нашата 

немощ, понеже не знаем как да се молим, но Духът прави застъпничество за нас с 

неизговорими стенания. Знаете ли защо Исус имаше успех? Защото знаеше как да се 

застъпва. Библията казва: Ето защо ще Му определя дял между великите и Той ще 

раздели корист със силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници 

беше причислен. Исая 53, Той беше причислен към престъпници и взе на Себе Си греховете 

на мнозина и ходатайства за престъпниците. Представете си Той да се моли за 

престъпниците. В Евреи се казва, че Той се научи на покорство чрез нещата, които пострада.  

Божият Син се е молил. Колко повече ние трябва да се молим? Той даде живота Си 

за нас чрез молитва. Колко повече ние трябва да се научим да се молим? Неприятностите 

може да ни сграбчат, но те могат да бъдат преодолени. Атаки може да има срещу нас, но 

те могат да бъдат спрени, да нямат успех. Стрелите на дявола няма да ни докоснат, ако ние 

се молим. Но ако не се молим, ние ще платим! Това е точно така: молитвата, или си 

плащаш. Твой избор е. Нека го повторим: Или се молиш, или си плащаш! Кой иска вместо 

да плаща, да се моли? Вдигнете си ръцете и кажете: Господи, аз не желая да си плащам, аз 

желая да се моля! Моля се да е говорил на сърцата ви със Своето Слово. Молитвата е 

ключът към победата над сатана, събарянето на неговите планове днес. Кажете с мен: Ако 

аз не се моля, аз ще си платя, но днес аз съм решен да не плащам, а да се моля! Вдигнете 

си ръцете и кажете на Бог, че ще го направите. Амин. 
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Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста 

и молитва, хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, 

Татко! Започни от мен и започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, 

Теб, Твоите хора и... враговете си. 
 

 

Бог да благослови България с молитвени воини и духовно съживление! Амин. 
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