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1. УВОД- 

Молитвата е сила, когато няма какво да я 
спира. Има ли спирачки, тя е като кон, на 
който краката са вързани. Като кола, на 
която спирачките са блокирали. 

Пр.Преди години, едни такива блокирали 
спирачки, ми подобриха качеството на 
молитвата. 

С група англичани, карахме 
автобус(стара морга) за сиропиталището в 
Бързица. Този автобус беше иначе голям, но 
беше вече пенсиониран. Докато го докараме 
в България, какво ли не се случи по пътя.  

Накрая вече в Румъния, румънския 
митничар, реши, че няма да ни пусне. Искаше 
да минаваме през Сърбия. Каза ни да 
завъртим обратно в Румъния, и да чакаме 
пред административната им сграда, за да ни 
върнат паспортите. През това време, аз се 
моля Бог да отвори границата за нас, за да 
не закъснеят англичаните за работа в 
понеделник. 

Дадоха ни паспортите и аз казах на 
шофьора, да кара. Той даде газ, но автобуса 
не мърда. Спирачките блокирали. Трябваше 
да се изфорсира мотора, за да освободят 
спирачките. Той дава газ, а аз се моля-
Господи отвори границата! 

Всичко се замъгли от изгорелите газове. 
Служителите си затвориха прозорците, а 
митничарите започнаха да се карат, че не 
можели да дишат.  
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Влезте и го подкарайте-казах аз и 
шофьора продължи да натиска газта.  

Тогава се появи големия началник. 
Разговаря с митничаря, и след малко 
митничаря дойде и каза: Имате късмет! 
ШЕфа каза да ви пусна! 

Аз подскочих от радост. Боже благодаря 
Ти. Ти си толкова добър и силен.  Моля те 
сега освободи спирачките, за да можем да 
тръгнем! Само след няколко секунди, 
спирачките отпуснаха и ние можахме да 
продължим пътя си през Румъния.  

 
Молитва със блокирали спирачки! 

Казахме миналата сряда, че спирачките на 
молитвата ни може да блокират поради: 

Егоизъм- когато се молим само за неща, 
които ни осигуряват комфорта, без да 
мислим, какво ще прославя Божието име. 

Идолопоклонство- когато Бог е изместен 
от първото място в живота ти от друго нещо-
човек или предмет или интерес 

Непростителност – невъзможност да 
простиш на онзи който те е наранил или 
засегнал по някакъв начин. 

 
Днес ще продължим с нещата, които 

могат да спрат действието на нашите 
молитви.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

1- Неизповядан грях-  
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Пс. 66:18  Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на 
неправда, Господ не би послушал;  

И още  
Исая 59:2  Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, 
И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да 
чува.  

Тези текстове ни помагат да разберем, че 
не става въпрос за нещо, което не сме знаели. 
Не става въпрос, за грях, който несъзнателно 
сме вършили. Напротив, става въпрос, за грях, 
който ние сме били на ясно, че е грях, но сме го 
толерирали, защото ни е харесвал.  

Когато сме се новородили, нашите грехове 
са били простени, но бидейки в смъртно тяло и 
в греховна плът, ние може да не сме победили 
всички грехове, някои грехове да ни владеят. Те 
ще ни владеят, до тогава, до като ние не им 
обявим духовна война. С греховете си можем 
да се борим, но има грехове, които може да са 
се превърнали в пороци. Порока е вече 
разраснал се грях, който те владее. 

Ап.Павел казва в Посл. си до Римляните: 
Рим. 6:12  И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно 

тяло, та да се покоряват на неговите страсти.  6:13  Нито 
представяйте телесните си части като оръдия на 
неправдата; но представяйте себе си на Бога като 
оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като 
оръдия на правдата.  6:14  Защото грехът няма да ви 
владее, понеже не сте под закон, а под благодат.  
6:15  Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под 
закон, а под благодат? Да не бъде! 6:16  Не знаете ли, че 
комуто предавате себе си като послушни слуги, 
слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на 
греха, който докарва смърт, или на послушанието, 
което докарва правда?  
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Владее ни онзи грях, който окупира 
мислите, желанията, стремежите ни. Порок 
може да бъдат-зависимост от различните 
видове наркотични вещества(алкохол, тютюн, 
дрога), пожеланията на очите/сладострастието, 
чревоугодничеството, клюкарстването, 
мързела, завистта, скъперничество/алчност, 
гордост и др. 

Грях или порок, нямат място в живота на 
вярващия. На тези неща трябва да се противим. 
Съпротивата се води като: 
1Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и 

праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка 
неправда.  

Изповядването на греха означава 
несъгласие и нетърпимост към греха. 
Обратното, ако толерираме греха, той ще ни 
пречи: 
При. 28:13  Който крие престъпленията си няма да успее, А 

който ги изповяда и оставя ще намери милост.  

Молитва и скрит , маскиран, толериран 
грях, не могат да виреят съвместно. 

Ако искаш отговор на молитвите си, 
веднага спри греха, изповядай го, искай  сили от 
Бога да побеждава правдата и истината в 
живота ти и отговорите на сърдечните ти 
молитви ще започнат да идват.  

 
2- Семейни проблеми 

1Пeт. 3:7  Също и вие мъжете, живейте благоразумно с 
жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях 
като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да 
не става препятствие на молитвите ви.  
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Мъжът и жената са определени да бъдат 
„една плът”. Като такива те са и „образи и 
подобие на Бога”. Когато двама съпрузи не 
могат да живеят в синхрон и съгласие, те 
развалят Божия модел и затова са в грях.  

Защо е отправена заповедта към мъжете? 
Защото те са Глава на дома и са отговорни за 
мира в дома. Те трябва да го създават, да го 
подхранват, да го пазят, да отговарят пред Бога 
за наличието му или липсата му.  
Eфес. 5:23  защото мъжът е глава на жената, както и Христос 

е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).  
5:24  Но както църквата се подчинява на Христа, така и 
жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.  

Нека ви върна към първия текст в 1 Петр.3. 
Там Словото ни учи да живеем „благоразумно” с 
жените си. Какво означава думата 
„благоразумно”. Това означава „с разбиране”. 
Жените обикновено се нуждаят повече 
отколкото мъжете са готови и искат да дадат. 
Затова мъжете винаги трябва да се питат какво 
още могат да дадат за да подържат мира и 
единството в дома. Когато Петър нарича жените 
„по-слаб съсъд”, той няма предвид духовно или 
морално по-слаби, а просто физически. Затова 
на мъжа е дадена по-силна физика, за да може 
да балансира, а не да доминира.  

Домашните неразбирателства, вредят на 
молитвите ни. 

 

3- Липса на вяра 

Яков 1:5  Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска 
от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му 
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се даде.  1:6  Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-
малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, 
които се тласкат и блъскат от ветровете.  1:7  Такъв човек да 
не мисли, че ще получи нещо от Господа,  1:8  понеже е 
колеблив и непостоянен във всичките си пътища.  

Можем без колебание да твърдим, че 
вярата е основна компонента на молитвата. 
Липсата на вяра, спира действието на Божията 
сила. Дори малко вяра да има, Бог е готов да я 
насърчи, затова ние трябва да практикуваме 
вярата. Как? Като си поставяме благодатни 
цели, за които да се застъпваме като църква с 
вяра. Тогава Бог ще ни дава отговори, а това 
ще насърчава нашите молитвени застъпнически 
практики. Това може да стане наша стратегия 
на молитва. За нас ще е много ценно, да имаме 
молитвена стратегия. (Пр. Това е като война. 
Ако всеки войник стреля на посоки, малка е 
вероятността врага да бъде чувствително 
поразен. Ако обаче всички стрелят в една 
посока, вероятността врага да падне е голяма. )  

Хаотичните молитви не предразполагат 
към силна вяра. Молитвата в съгласие носи 
сила:  
Maт._18:19  Пак ви казвам, че ако двама от вас се 
съгласят на земята за каквото и да било нещо, което 
да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на 
небесата.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Молитвата може да промени църквата, 
града, нацията, дори света. Но за да бъде 
молитвата ДИНАМО, тя не трябва да бъде 
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възпрепятствана. Преди да се помолиш тази 
вечер, потърси и виж, дали молитвата ти ще 
има спирачки! Ако има, освободи ги, махни 
ги. И тогава нека обединим вярата си около 
молитвени нужди, на които Бог да се радва 
да дава отговор. 


