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1. УВОД- 

Пр. Веднъж тръгнах с колата си, да ходя 
някъде през зимата. Беше доста студено. 
Тръгнах но нещо, колата не вървеше. 
Погледнах отново всичко. Нямаше нищо, 
което да ми показва, нещо да е блокирано, 
но колата не вървеше.  

Тогава се сетих. Колата дълго беше 
стояла и ръчната спирачка беше замръзнала 
и не освобождаваше колелата. Трябваше да 
загрее колата, до толкова, че жилото на 
спирачката да се размрази и да отпусне, за 
да не пречи на колелата.  

Не зная как чувствате вашите молитви. 
Движат ли ви напред или има нещо, което 
сякаш задържа. Искам до колкото мога, да 
обърна вниманието ви на онези неща, които 
блокират колелата на молитвата ни и тя не 
върви. 

Ние не веднъж сме се насърчавали, че 
молитвата предизвиква Божията сила за да 
извърши Бог велики дела. Да ви припомня 
ли молитвата на Исус Навин, когато 
поразяваше в Гаваон, петимата аморейски 
царе: 
Ис.Нав. 10:12  Тогава говори Исус Господу, в деня когато 

Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече 
пред очите на Израиля: Застани слънце,над Гаваон, И ти, 
луно, над долината Еалон.  10:13  И слънцето застана и 
луната и спря, Догдето мъздовъздадоха людете на 
неприятелите си. Това не е ли записано в Книгата на 
Праведния? Слънцето застана всред небето, и не побърза 
да дойде почти цял ден. 10:14  Такъв ден не е имало ни по-
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напред ни после, щото така да послуша Господ 
човешки глас; защото Господ воюваше за Израиля,  

Не е ли това уникално? Как стана? Може 
ли науката да обясни това явление? 

Истината е, че Бог послуша човешка 
молитва и в резултат направи някакви 
немислими и необясними промени в 
слънчевата ни система, така че този ден да 
стане 48 часа. 

В същото време, ние можем да видим, че 
Бог не отговаря на молитвите ни, нито 
бързо, нито ентусиазирано. Защо ли? 

Исус го каза: 
Лука 18:8  „ …. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще 

намери ли вяра на земята?”  

 Защото наближава идването на 
Човешкия Син и вярата на вярващите е вече 
на изчерпване, затова и спирачките на 
молитвите ни са блокирали. 

Псалмиста предупреждава: 
Пса. 66:18  Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на 

неправда, Господ не би послушал;  

 Нека тази вечер видим, какво може да 
означава „да гледам благоприятно на 
непревда”: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) Егоизъм/себичност 

Яков казва:  
Яков 4:3  Просите и не получавате, защото зле просите, за да 

иждивявате в сластите си.” 
 

Явно има неща, които може да оказват 
злотворно влияние върху нашите молитви. 
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Едното от тези неща е себичността. Молитва с 
неправилен мотив. Моля се за да имам нещо, 
което е за моя слава, за да ми задоволи 
страстта ми, а не за да послужи за Божия слава. 

Ние сме си говорили за това преди. Да си 
задавам въпроса: това което искам от Бога, как 
ще прослави Бога?Как ще служи на Царството 
Божие? Или само аз съм важния и моите нужди, 
а Бог … Той ще чака. Когато всичко на мен ми е 
уредено, тогава ще миля за Него. 

Бог иска да е винаги на първо място в 
живота ни. Бог иска винаги да мислим за Него 
първо. Изместен ли е Бог в твоя живот и Твоите 
мисли на второ или някое друго място, но не 
първото? Тогава молитвите ни нищо чудно, че 
не вървят.  

И ако Бог е изместен на заден план, тогава 
лесно сме отворили място и за втора причина 
молитвите ни да не намират отговор: 

 

Б) Идолопоклонство 

Eзек. 14:2  И Господното слово дойде към мене и рече:  14:3  
Сине човешки, тия мъже прегърнаха идолите си в сърцата 
си, и туриха беззаконието си като препънка пред лицето 
си; бива ли да се допитват тия до Мене?  

Онова, което е на първото място в живота 
ти, то е и твой бог. Онова, което отслабва 
твоята зависимост от Бога-то е идол.  

Можете ли да помислите и да ми кажете 
какво може да бъде днес идол в живота на 
християнина ….?- идея, философия,човек, 
спорт, хоби и т.н. Днешните идоли, не очакват 
да им се принасят жертви или да им се 
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покланят хората, но те искат от твоето време, 
внимание, средствата ти, енергията ти, и най-
вече любовта ти. Един обикновен риболов, 
може да взима много повече от твоята любов, 
отколкото Бог. Футболните мачове могат да 
бъдат идол. Телевизията може да бъде идол. 
Интернет е големия идол днес. Бог е любов и 
Той очаква любов и от нас. 

„Симоне сине Йонов, обичаш ли Ме повече 
от тия?”- пита Исус.   
 Иса. 42:8  Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам 

славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.  

Всичко което получава твоята изобилна 
любов и внимание е идол. 

Твоят комфорт или дори здраве, може да ти 
стане бог. Много хора днес обожават комфорта 
си. Някой да не ми отнеме комфорта. Някой да 
не направи нещо или да не ми каже нещо, което 
да ме накара да се чувствам зле! 

 
Така идваме и до третото, което може да 

спре нашите молитви да са ефективни: 

В) Непростителност 

Maр. 11:25  И когато се изправяте на молитва, прощавайте, 
ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, 
Който е на небесата, вашите прегрешения.  

Бог прощава и Той очаква и Неговите деца 
да прощават.  
Eф. 4:32  а бивайте един към друг благи, милосърдни; 

прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е 
простил на вас.  

Някой може да ми каже: 
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Да но онзи брат или онази сестра не бяха 
благи или милостиви към мен, защо аз да им 
простя на тях.  

Ако всички изпълняват първите две 
заповеди –да са благи и милостиви, тогава ще 
има ли нужда да прощаваме? Няма! Но понеже 
някои не са благи или милостиви, то често ни се 
налага да прощаваме, с надеждата такива да се 
променят и научат.  

За съжаление, в нашата църква има такива 
които не са благи и милостиви, от една страна а 
от друга има такива, които нямат сили за да 
простят. Резултата е напуснали църквата хора. 
Хора които от дълго са в църква, нещо им е 
дошло в повече, хора които от скоро са в 
църква и нещо, ги е отблъснало.  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Днес ще завършим с тези трите. Три 
неща, които могат да блокират нашите 
молитви: Егоизъм, Идолопоклонство и 
Непростителност.  

Сега е молитвен час: Какво да донесем 
при Божия трон? Да се молим за здраве, за 
работа, за деца и внуци? Нищо от това няма 
да даде резултат, ако ние още подхранваме 
някой от тези три слабости. Три гряха: 

Егоизъм- да мисля само за себе си, а Бог 
и Неговата Слава да не са важни за мен. 
Боже какво да направя за Твоя 
слава?Покажи ми, научи ме, помогни ми! 
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Идолопоклонство- Боже ако имам идол в 
живота си, моля те да го премахнеш. Аз 
наистина обичам много … . Моля Те 
освободи ме! 

Непростителност- Отче наш, Който си на 
Небесата, помогни ми да простя на … онзи 
брат или сестра, но не на думи само, а в 
сърцето и душата си. Помогни ми да започна 
да му/и говоря, да ги обичам, както и Ти мен 
си обикнал. Преди време открих, че в църква 
има напрежения и умраза между роднини 
дори, които с години не са намерили сили за 
да си простят. Идват на църква, сядат на 
различни краища на салона и гледат да не 
им се пресекат пътищата на излизане.  

После се чудим- молим  се, а няма 
отговор. Молим се а молитвите ни не 
работят. Затова тази вечер започни с 
изповед. Започни с вик за помощ, за да си 
свободен, за си размразен и молитвата ти да 
дава резултати, да води до промяна.  

Ще има отговори на молитви, тогава, 
когато има чистота и святост в събранието 
на църквата.  


