
НАЧАЛНА СТРАНИЦА 
И ПРИВЕТСТВИЕ 

21 дена 

Пост и Молитва

11.01.22г - 31.01.22г



• 1-ви Ключов стих за 2022г.
• Защо да постим?
• Как да подходим към Поста и 

Молитвата?
• Видове пост.
• 2-ри Ключов стих за 2022г.
• Общи Молитвени цели

• Какво е Молитвен Щит?
• Как да се молиш като част от 

Молитвения Щит?
• Хора, за които да се молиш



“Ето, Аз стоя пред вратата и 
хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и 

отвори вратата, ще вляза при 
него и ще вечерям с него, и той с 

Мене.” 
Откровение 3:20 НП

Ключов стих за 2022г



• Постът е духовна библейска практика, при която за
определен период от време се съчетава намаляване или
елиминира на храната с интензивна молитва и търсене
на Бога. Новият Завет ясно ни казва, че постът трябва да
бъде нормална част от живота на християнина.

• Исус учеше Своите ученици за поста (Матей 6:16-18) и
Самият Той предприе много важен пост, преди да
започне служението Си (Лука 4:1-15).

• Учениците чуха Бог да им говори „докато се покланяха и
постеха“ (Деяния 13:2), положиха ръце на Павел и
Варнава след пост и молитва и ги изпратиха (Деяния
13:3) и ръкоположиха презвитери „с молитва и пост“
(Деяния 14:23).

• Постът е изключително важен, когато искаме да търсим
Бог по-интензивно. Намаляването или елиминирането
на храната ни помага да дисциплинираме и подчиним
апетитите на нашето тяло и душа.

• В Псалм 35:13 Давид казва: „Смирих душата си с пост“. В
1 Коринтяни 9:27 (ESV) Павел казва „Аз дисциплинирам
тялото си“ – без съмнение за това помага фактът, че той
„често постеше“ (2 Коринтяни 11:27 ESV).

• Постът засилва духовната ни чувствителност.



Библията ни показва и други примери, при които постът и
молитвата са довели до пробиви и големи победи:

• В Книгата Естир, общият пост и молитва доведе до
невероятен пробив (Естир 4:16-5:3).
• В Ездра, Божият народ беше защитен, докато постеше и
се молеше (Ездра 8:22-23).

• В Съдии (20:26-28) Божият народ е освободен, докато
търси Господа с молитва и пост.
• Йосафат призова народа на Юда към пост, когато бяха
атакувани от всички страни и когато те декларираха
зависимостта си от Бога чрез молитва, Господ донесе
голяма победа (2 Летописи 20:2-25).

Ние няма да впечатлим Бог с нашия пост, но времето за
пост и молитва ще ни помогне да се приближим до Него, и
може да донесе духовни пробиви в различни области на
живота ни.



Пост и молитва

За да извлечеш най-доброто от дните на пост и молитва  
препоръчваме следното:

1. ПОДГОТВИ СЕ ДОБРЕ.

Добрата подготовка ще те направи по ефективен.
Насърчаваме те да обмислиш предварително следните
неща:

• 1. ПЛАНИРАЙ ЛИЧНО ВРЕМЕ С БОГА.
Разчисти графика си и освободи колкото може повече
време, което да прекараш с Бог. Планирай конкретно
време през деня, не оставяй нещата на случайността или
както дойде.

• 2. ИЗБЕРИ КАК И КОГА ДА ПОСТИШ
Препоръчваме на всеки, предварително да реши:
- колко и в кои дни ще се включи към общата молитва и
пост на църквата
- кои храни, напитки, развлечения или други разсейващи
фактори ще премахне, за да извлече максимума от този
период.
*Вижте раздела за видове пост.

• 3. ОПРЕДЕЛИ СИ ЛИЧНИ МОЛИТВЕНИ ЦЕЛИ
Запиши си 1 - 3 конкретни неща, за които да се молиш
през цялото време: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Пост и молитва

• ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ МОЛИТВЕНИТЕ ЦЕЛИ НА
ЦЯЛАТА ЦЪРКВА

*Виж раздел “Общи Молитвени цели)

• ПЛАНИРАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНО КАКВО ЩЕ ЧЕТЕШ,
ИЗУЧАВАШ ИЛИ СЛУШАШ.

Има ли план на Библията, който би искал да следваш
през този период?
Кои книги или статии искаш да прочетеш, за да те
вдъхновят и изградят в зрялост?

• ВОДИ СИ ДНЕВНИК.
Записвай това, което Бог ти разрива и говори по време
на Поста.
Какво Бог иска да промениш?
Какви са Неговите напътствия към теб?
Какви са Неговите обещания за теб?
Какво ти разкрива за Себе си?
Какво казва за Теб и начинът по който Той те вижда ?

2. НАСЛАЖДАВАЙ СЕ

Спомни си, когато Исус учеше учениците как да се молят, 
Той започна с думите „Татко наш...“.
Ние идваме на първо място като синове и дъщери в 
Неговата любов. Настрой се така, че да се наслаждаваш 
на Божието присъствие докато постиш и се молиш.



Пост и молитва

Потопи се в хваление и поклонение, притихвай, слушай
и просто се отпускай в Неговото присъствие. Молитвата
е общуване с Бог и комуникацията е двупосочна.
Притихването на сърцето ти ще ти помогне да чуеш
Божия глас.

3. БЪДИ ГЪВКАВ

След като направиш първоначален план как да постиш и 
се молиш през тези 21 дни, по пътя ще откриете, че има 
неща, които не работи за теб и други, които работят 
особено добре.
Не ставай роб на собствения си план.
Бъди готов да се адаптираш, докато вървиш и се учиш 
как да направиш времето си с Бога най – ползотворно.



ПЪЛЕН ПОСТ: Лишаване от всякаква храна за период от
време (един или няколко дена). Може да се консумират
течности: вода, плодови и зеленчукови сокове, чай.

ЧАСТИЧЕН ПОСТ: При него може да се пропусне 1 или 2
хранения на ден или да се яде след определен час от деня
(например след 18.00ч)

ДАНАИЛОВ ПОСТ: Ограничават се конкретни видове
храни. В Данаил 10 глава, Данаил се въздържаше от
„изрядни ястия“, месо и вино за период от 21 дена. В
днешно време може да се въздържате от бързи закуски,
чипсове, снаксове, алкохол, шоколадови изделия, месо …

ДУШЕВЕН ПОСТ: Пълно ограничаване или осезаемо
намаляване на неща, които ограбват времето ти или те
разсейват . Това може да е ограничаване на времето в
социалните мрежи, гледане на филми и предавания,
ограничаване на пазаруването и ходенето в МОЛ-ове,
хобита, които взимат твърде много време и т.н.

Кой вид пост да избереш?
Ние препоръчваме да отделиш време и да питаш Бог
какъв вид пост да направиш. Това зависи от твоето
здравословно състояние, предишен опит, от физическата
натовареност на твоята работа и други практични фактори.

Най-важното е да отделиш повече и по- качествено
време с Бога.



“А тези, които се надяват на 
Господа, ще възстановят силата 

си като орли. Те ще се вдигнат на 
криле, ще тичат и няма да се 
уморят, ще ходят и няма да 

изнемогват.”
Исая 40:31 НП

Ключов стих за 2022г



Общи 

ПОНЕДЕЛНИК:
ЛИЧНО СЪЖИВЛЕНИЕ И ПРИБЛИЖАВАНЕ КЪМ БОГА.
Моли се за освежаване и ново ниво на посвещение и търсене на
Бога.

• “Уморени ли сте? Прегорели ли сте от религия? Елате при
Мен . Приближете се към Мен и Аз ще възстановя живота ви.
Ще ви науча как да си почивате истински. Да ходите с Мен и
да работите с Мен - вижте Аз как го правя. Научете ритъмът на
благодатта.” Матей 11:28-30 MSG

• „Простирам ръцете си към Тебе; Душата ми жадува за Тебе
като безводна земя. Господи, съживи ме заради името Си;
Според правдата Си изведи душата ми из утеснение.“
Псалм6,11

• “Аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно.“
Йоан10:10

ВТОРНИК:
СИЛЕН ФОКУС ВЪРХУ ДЕТАЙЛИТЕ .
Моли се Бог да ти покаже дребните детайли, които трябва да
настроиш, за да имаш добри резултати. Неща, които си
пропуснал.

• „О душе моя, тихо уповавай само на Бога, Защото от Него
очаквам помощ.“ Пс 62:5

• „Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от
Господа.“ Еремия 3:26

• “Знам, че Ти се наслаждаваш да положиш Твоята истина
дълбоко в духа ми. Затова ела в скритите места на моето
сърце и научи ме на Твоята мъдрост“ Пс.51:6 TPT



СРЯДА:
КРАЧКА НА ВЯРА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
Моли се Бог да ти даде смелост и вяра за правилните решения и
действия.
• „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себе

владение.“ 2 Тимотей 1:7

• „Бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш;
защото Господ твоят Бог е с тебе където и да идеш.“ Исус Навин1:9

• „Бдете, стойте твърди във вярата, Бъдете силни и смели.“
1 Кор.16:13

ЧЕТВЪРТЪК:
КЛЮЧОВЕ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВИЛНИТЕ ВРАТИ
Моли се за мъдрост, покорност и водителство за отключване на
ситуации и възможности.

• „Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога,
Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде“
Яков 1:5

• „Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после
миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове,
примирителна, нелицемерна.“ Яков 3:17

• „Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността -
от тлъстината на овни.“ 1 Царе 15:22

ПЕТЪК:
ЗДРАВЕ, ПРОТЕКЦИЯ, СНАБДЯВАНЕ

• „Моля се да се радваш на добро здраве и да благоуспяваш във
всичко, както благоуспява душата ти. 3 Йоан 2ст.

• „Господ е близо до всички, които Го призовата. Пази всички, които
Го обичат“ Пс. 145:18, 20

• „А Бог да снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в
слава.“ Филипяни 4:19



СЪБОТА
ДОСТИГАНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ
Моли се Бог да обнови копнежа и страстта ти за достигане на
изгубените. Моли се с Молитвата на 5-те пръста за хората, от твоя
ойкос.

• „Защото аз не се срамувам от Благовестието Христово, понеже то
е сила за спасение не всеки, който повярва.“ Римляни 1:16

• „Молете се, Бог да ни отвори врати за словото, за да разгласим
Христовата тайна“ Колосяни 4:3

• „Ние работим като Христови посланици и Бог ви увещава чрез нас
– Примирете се с Бога “ 2 Кор.5:20

НЕДЕЛЯ:
НЕДЕЛНИТЕ НИ СЛУЖБИ
Това е времето когато се събираме заедно като дом да хвалим Бог,
да слушаме Божието слово, да даваме и да общуваме.

• Моли се за атмосфера на поклонение, свобода и мир. Словото да
бъде „посято в добра почва “ и да даде изобилен и траен плод.

• Моли се за децата и тяхната среща с Бога по време на детските
служби.

• Моли се Бог да привлича и докосва животите на хора, които Го
срещат за първи път по време на нашите служби.

* ПОВЕЧЕ ДЕТАЙЛИ ЗА МОЛИТВЕНИТЕ ЦЕЛИМОЖЕШ ДА ВИДИШ ОТ
ТУК: https://youtu.be/6zWggfC9HaU

https://youtu.be/6zWggfC9HaU


Какво е

Концепцията за молитвения щит е основава на учението
на Павел за духовното воюване в Ефесяни 6:10-20.
Тук той подчертава жизненоважното значение всеки от
нас да облече пълното Божие въоръжение, част от което е
„щита на вярата“, с който да „можем да угасим всички
огнени стрели на лукавия“ ( ЕФЕСЯНИ 6:16).

Снимката по-долу е на римската фаланга, като всички
войници вдигат индивидуалните си щитове, за да
осигурят защита над цялата рота.

По подобен начин, ние сме призовани да вдигнем нашите
индивидуални щитове на вяра – да донесем защита както
на нашия живота, така и на цялата църква.



КАК ДА НАПРАВИМ ТОВА?

В Ефесяни 6:18 Павел ни казва как да използваме
духовните си оръжия - а именно чрез молитва. Забележете
този силен призив да се молим един за друг:

„И се молете в Духа по всяко време с всяка молитва и
искайте всичко, от което се нуждаете. Бъдете винаги
нащрек и никога не преставайте да се молите за всички
Божии хора” Ефесяни 6:18 SPB

Докато се молим с вяра за другите, ние издигаме
духовните си щитове, които носят защита от атаките на
врага и освобождаваме Божието благословение над
живота ни. Колкото повече от нас се молим по този начин,
толкова по-голяма е молитвата, която покрива живота ни и
толкова повече можем да постигнем заедно за Божието
Царство

Забележете, че Павел завършва със следната молба:

„Молете се и за мен, така че винаги, когато говоря, да
ми бъдат дадени думи, така че безстрашно да
разгласявам тайната на Евангелието… Молете се, за да
мога безстрашно да я проявявам, както подобава да
говоря” Ефесяни 6:19-20

Т.е. ние не само ще бъдем овластени и окуражени докато
вървим, но и другите ще станат по-възприемчиви духовно
към добрите новини на Евангелието.

Така че, нека се помолим!



Как да се молим като част от 

Молитвеният щит не измества вашите лични молитви, но
може да го добавите към тях. Има различен акцент за
всеки ден от седмицата, така че бихте могли да отделите
10-15 минути на ден, за да се молите върху областите,
обхванати в тази брошура.

Докато вдигаме този молитвен щит, нека се молим с
дръзновение и увереност, знаейки, че когато се молим в
съответствие с Божието Слово и Божията воля, Бог ни
чува и отговаря! Бъдете насърчени от тези молитвени
обещания:

„Това е увереността, която имаме, когато се
приближаваме до Бога: че ако поискаме нещо според
Неговата воля, Той ни чува. И ако знаем, че Той ни чува –
каквото и да поискаме – знаем, че получаваме това,
което сме поискали от Него.” 1 Йоан 5:14-15

„Не се безпокойте за нищо, но във всяка ситуация, с
молитва и молба, с благодарност, представяйте
своите искания на Бога.” Филипяни 4:6

„И се молете в Духа по всяко време с всяка молитва и
искайте всичко, от което се нуждаете. Бъдете винаги
нащрек и никога не преставайте да се молите за всички
Божии хора” Ефесяни 6:18



Твоето име: ……………………………………………………………………………….
Членовете на твоето семейство: ………………................................
……………………………………………………………………………………………………

ЦЪРКВА ВДЪХНОВЕНИЕ:

1. п-р Калоян и Нина

2. Лидерите на твоята клетъчна група: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

3. Членовете на твоята клетъчна група: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Лидерите и хората от служението, в което участваш:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5. Приятели, за които искаш да се молиш: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ТВОЯТ ОЙКОС (близко обкръжение от невярващи хора)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


