
ТЪРСЕТЕ ЛИЦЕТО МИ 

Пс.27:8 
 

Практични съвети за това как да се молим и бдим за един час 
 

1. Търсете лицето Му чрез призоваване на Господнето Име (5 мин.) 

Бог, Източникът на всяка твърдост и утеха (Римл.15:5), Бог жалостив и милосърден 

(Изх.34:6), Ел-Шадай (вседостатъчен; Снадбител), Йехова–Ире (Бог ще промисли) 

(Бит.22:14), Йехова-Рафа (Господ, Който те изцелява)(Изх.15:26), Йехова-Шалом 

(Бог дава почивка; Бог е мир) (Пс.35:27), Господ на целия свят (Мих. 4:13), Исус 

Христос, Пътят, Истината и Животът (Йн.14:6), Христос, Божия сила и Божия 

премъдрост (I Кор.1:24), Агенцът, Който е посред престола (Откр. 7:17), Агнецът, 
Който е бил заклан (Откр.5:12), Христос, Надеждата на славата(Кол.1:27), Духът 

Господен: Дух на премъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх 

от Господа (Исая11:2), Милост, Святост, Любов, Истина, Сила, Себеконтрол, 

Мъдрост и Откровение за знанието за Него, Духа на Славата. 
 

2. Търсете лицето Му като се молите за лично обновление на духа (5 мин.) 

В молитвата обърнете внимание на тези въпроси: 

• Има ли някакъв неизповядан грях в живота ми? 

• Обременен ли съм с непростителност и горчивина в живота си? 

• Има ли съмнителни практики и действия в живота ми? 

• Подчинявам ли се на Святия Дух винаги и за всичко? 

• Говоря ли на хората за Исус без срам? 

 

3. Търсете лицето Му за неспасените семейства и приятели (5 мин.) 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

Молете се за тяхното спасение, молете се Бог да ги благославя (духовно, социално, 

емоционално) и се молете за техните изпитвани нужди. 

 

4. Търсете лицето Му за бъде разкрита Неговата слава на църквата (5 мин.) 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

 

 



 

и/или 

Търсете лицето Му за църквата (5 мин.) 

1. Събранията да бъдат възстановени в „молитвени домове на всички племена” 

(Исая 56:7,Мат.21:13) 

2. Събранията на вярващите да изпълнят Великото поръчение – занасяне на 

Евангелието до всички народи. (Мат.28:18-20) 

3. Събранията на вярващите да изпълнят втората Велика заповед–църквите да 

се обърнат с любов и състрадание към хората от района, като бъдат 
чувствителни към техните нужди. (Мат.22:37-40) 

4. За църква, която ще е вярна на Словото и ще стои на него. 

5. Възстановяване на взаимоотношенията в църквите и между църквите: 
разделение, гордост, завист и т.н. 

 

5.Търсете лицето Му за личните си нужди (5 мин.) 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

6. Търсете лицето Му чрез бдение и слушане (5 мин.) 

Помолете Бог да ви разкрие нови неща, неща, които Той иска да забележите и да 
им обърнете внимание. Помолете Бог да ви открие волята и плановете Си за вас. 
Помолете Господа за нещата, които са Му на сърце и за които Той иска да се 

молите. Запишете си (направете дневник) какво чувствате, че Бог ви говори. 

 

7. Търсете лицето Му като се молите със Словото (5 мин.) 

Започнете да се молите системно с Псалмите. Четете и се молете с 2-3 псалма всеки 

път, когато се молите.  
 

8. Търсете лицето Му за пробиви и Негова намеса в следните световни 

проблеми: (5 мин.) 

� За ХИВ/СПИН пандемията и неморалността, за сексуалната перверзия и 

проституцията. 
� За нарастващия брой бедни и нуждаещи се хора, за несправедливости и 

вредни действия и деяния.  

� Корупция на всички нива, неблагочестиви договори. 

� Гоненията на църквата в много народи. 

� Войни, кръвопролития и етническо насилие. Молете се също за милионите 
бежанци. 

� Малтретирането и експлоатацията на жени и деца. Аборт. 
�  Расизъм, расова омраза и етническа гордост. 
� Магьосничество и идолопоклонство 

 

 



9. Търсете лицето Му за нациите  (5 мин.) 

Напишете имената на 5 нации и се молете за тях 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

� За изливане на Святия Дух върху  

� За служения на местните църкви сред невярващите – достигане на 
недостигнатите с Евангелието (Марк. 16:15-19) 

� За богоугодни и зрели духовни водачи 

� За умножаване на посветените ученици 

� За идването на Божият мир и слава върху народи и държави – Бог да 
благослови и изцели народите. 

� Царе и правителства да се поклонят пред господството на Исус Христос, 
Царят на царете. (Исая 49:7) 

 

10. Търсете лицето Му за лидерите и пасторите (5 мин.) 

� За мъже и жени, които са способни, мъже и жени, които се боят от Бог, 
мъже и жени на истината, мъже и жени, които мразят несправедливата 
печалба. (Изх. 18:21) 

� За мъже и жени, които се молят на всяко място, като изигат ръцете святи, 

без гняв и пререкания (1Тим.2:8) 

� За пастири и лидери по Божието сърце, които ще хранят хората Му със 

знание и разбиране (Йер.3:15) 

� За апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители, изпълнени със 
Святия Дух и със състраданието на Господ Исус, за да подготвят светиите за 
работата в служение, които ще изградят тялото Христово. 

� За мъже и жени – стараещи се да се представят одобрени пред Бога 
работници, които излагат право словото на истината, съдове за почтeна 
употреба, осветени, полезни за стопанина, приготвен за всяко добро дело, 

избягващи глупавите и невежествени разисквания, не пораждащи препирни, 

кротки, способни да поучават, търпеливи (II Тим.) 

 

И/или търсете лицето Му за младежта: 
1. Това поколение млади хора да достигне своите връстници с Евангелието 

2. Младежите да влязат в нова близост с Бог и подчинение на заповедите  
3. За посветени ученици, живеещи в святост, които служат на Бог радикално и 

Го следват където ги води. 

4. За състрадателни сърца, които да достигнат дори онези на улицата, служещи 

на бедните. 
 

11. Търсете лицето Му за помирение на хората с Бога (5 мин.) 

1. Нациите да изповядат греховете си за нараняване, потискане и оскърбяване 

на собствените си хора или други нации. 



2. За помирение на всички нива (в семействата, потискането на жените и 

децата, между църкви и деноминации, между етнически групи или раси, 

между страни и т.н.) 

3. За събарянето на крепости, структури и политически системи, които 

унищожават живота на хората. 
4. Отделните личности, семейства, кланове и етнически групи да простят на 

онези, които са им навредили чрез дела на обезщетение и благославяне едни 

други. 

 

И/или търсете лицето Му за освобождение на хората от магьосничество и 

идолопоклонство 

1. Хората да изповядат всяко участие в магьосничество или идолопоклонство. 

2. Хората да прогласят, че единствето Исус Христос е Бог – Пътят, Истината и 

Животът (I Кор.12:3; Римл.10:12; Йн.14:6) 

3. Хората да обявят, че само Исус е единствения и напълно достатъчен 

Посредник между Бог и човечеството (I Тим. 2:5) 

4. Хората да оповестят, че кръвта и жертвата на Исус на кръста е достатъчна за 
помирението им с Бога.(Евр.10:19; Еф.2:13) 

5. Хората да заявят, че Бог чрез Святия Дух ще разкрие на хората всички 

фалшиви богове. (II Кор. 6:14-18) 

 

12. Търсете лицето Му в хваление и поклонение (5 мин.) 

Завършете молитвеното си време с хваление и поклонение. Благодарете на Бога за 

Неговата добрина и отделете време да благословите отделни хора, които ви дойдат 
на ум, в името на Исус Христос. 
 

 


