
Глобален ден на молитва и пост  13 януари 2021 г 

Хваление: Бог е Победител! Той воюва, превзема и побеждава. 
I Летописи 29:11, Псалом 44:3-7, I Коринтяни 15:54-57 

Изповед: I Йоан 5:3-4 

Благодарност: Псалом 118:15-17 

Ходатайство: Псалом 45:5 

Стих(ове) от Библията за вярващите: От 2 Коринтяни 2:14 „Нека ____ винаги да следва Христос и 
да благодари на Бог, който винаги го/я води в победително шествие. Нека _____ разнася благоуханието 
на познанието на Него навсякъде. 

Моля се всички деца, ученици, учители, администрация и училищен персонал: 
Да се обичат един друг и пребъдват в Теб 
Да се изпълват с плода на Духа 
Да бъдат сол и светлина, смели и дръзновени за Благата Вест 
Да получат Твоите благословения, водителство, мъдрост, снабдяване и защита 
Друго 

Стих(ове) от Библията за невярващите: От Римляни 10:9 “Нека ____ изповяда с устата си, че Исус 
е Господ и повярва със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, и нека _____ бъде спасен/а“.  

Стих(ове) от Библията за училищата: От Римляни 16:20 „Боже на мира, моля те скоро да смажеш 
сатана под нозете ни в училището/университета на _____ . Победата е в Теб, Господи! Моля те, дай 
победа на нашите деца, ученици, студенти, учители, администратори и училищен персонал.” 

Победа над страха, самотата, отчаянието, безнадежността, безпокойството и мислите за самоубийство.  
Победа над гнева, яростта, омразата, несправедливостта, злобата, клюкарството, отхвърляне и 
насилие.  
Победа над болестите, зависимостите,  злоупотребите, малтретирането, самоосъждението и 
небрежието.  
Победа над неправилния начин на обучение, лъжите на врага и объркването. 
Други ..... 
В Името на Исус върни ни всяка територия открадната от врага в училището на ____! 
Благослови нашите деца, ученици, учители, администратори и училищен персонал с: 
духовно пробуждане, спасение, покаяние и съживление 
възстановяване, избавление и помирение 
смелост, снабдяване, защита, способности, умения и знание 
Други ... 

Майки в молитва: Господи, излей отговорите на нашите молитви за Твоя слава и прослава! 
Прибавяй още майки в молитва и покривай всяко училище по света с молитва. Увеличавай дарителите и 
снабдявай повече ресурси, които да се разпространяват глобално. Пази служението „Майки в молитва“ 
чисто и обединено. Нека Твое присъствие, Господи, бъде осезаемо в живота на всяка майка и я 
доближава все по-близо до Теб. Помогни на майките в молитва да говорят за силата на молитвата с 
останалите. 

Благословение: Псалом 20:5-9 


