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1. УВОД- 

Един бърз урок по молитстване от 
Давид: 

Псалом 86 ни дава отговор на четири 
въпроса : 

Защо? Защо да се молим? 
На кого? На кого да се молим? 
Как? Как да се молим? 
За какво ? За какво да се молим? 
И така вероятно, всеки от тук 

присътващите може да даде някакъв 
отговор на всеки от тези въпроси. Вероятно 
отговорите ни ще се състоят от две три 
думи. Дали Давид няма да ни помогне да 
можем да бъдем малко по-обстоятелствени 
в нашите отговори? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) Защо се молим? 
Представете си, че на идване към 

Молитвения дом, някой познат ви спре и ви 
пита:  

Къде отиваш в това студено и хлъзгаво 
време? 

Сигурно някои ще отговорят: Имам малко 
работа да свърша!  

Но представете си, че сте куражлия и 
решите да не спестявате истината и отговорите: 
Отивам да се моля на Бога! 

Сигурно ще получите поглед пълен с 
насмешка, изненада, учудване, но след малко 
ви задават въпроса: 
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Защо ще се молиш? 

Какъв ще е твоят отговор? Знаеш ли защо 
идваш на молитвен час? Имаш ли ясна 
представа, какво те води в мразовитата вечер 
тук на това място!? 

Дали искаш да чуеш проповед? Дали 
търсиш стоплено място за да си прекараш час и 
половина? Дали търсиш тихо място да 
подремнеш? Дали случайно си минал от тук и 
си видял, че свети и е отворено и си влязъл? 
Коя е истинската причина да си дошъл тук на 
Сливница 100 в сряда вечер в 18.00 часа? 

Уважаеми цар Давид, ти защо се молиш? 
Вместо отговор ние го виждаме вече 

застанал смирено и преклонно пред Бога да 
говори на Бога: 
Пса. 86:1  Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, 

защото съм сиромах и немощен. 2  Опази душата ми, 
защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, 
който уповава на Тебе.  

И 
Пса. 86:16  Обърни се към мене и смили се за мене; Дай 

силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.  

Тези думи от молитвата на Давид ни дават 
отговор на нашия въпрос: 

Давид, царя, онзи в чиято ръка са парите, 
войниците, слугите и на всичко отгоре, той 
добре знае, че е избран от Бога, а това 
означава, че има Божието благоволение- той се 
моли и казва: Сиромах съм, немощен съм, 
спаси ме.  

Той явно ни казва:  
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Скъпи вярващи от ХЕБЦ- може да имате 
пари, но знайте, че сте сиромаси в очите на 
Бога. Може да сте здрави, но знайте, че в очите 
на Бога сте немощни- слаби и не можещи. Може 
да нямате неотложни нужди, но знайте, че сте в 
постоянна нужда от спасение, избавление, 
подкрепа! 

Осъзнаваме ли, че ние сме хора, които не 
зависимо колко сме добре, задоволени, 
обгрижени, ние не спираме да имаме нужда от 
Божията благодат да се разпростира над нас.  

Пр. Както малкото дете, може да знае, че е 
дете на родителите си, но то на спира да се учи 
от тях, да иска от тях, да разчита на тях, да 
гледа на тях. Така и вярващия, макар да знае, 
че е спасен, не трябва да ляга на страната на 
успокоението и безгрижието, а да търси и 
подържа контакта си непрекъснат с Бога. 

Това е една велика мъдрост, която колкото 
по-добре и по-бързо, и повече осъзнаем, 
толкова по-мъдри ще сме в Божиите очи.  

Джон Бънян е казал: 
Можеш да направиш повече от молитва, 

след като си се молил, но не можеш да 
направиш повече от молитва, докато не си се 
помолил! 

Молитвата е нашия пръв, настоящ и бъдещ 
ресурс. 

 
Важно е да можеш да отговориш на 

въпроса: Защо се моля?  
Но задавали ли сме си въпроса:  
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Защо хората не се молят? 
Аз мисля, че отговора е: Защото те са 

слепи за да видят, истинското си състояние- на 
грешници, безпомощни, слаби, бедни и мизерни 
същества, които са под постоянна заплаха на 
Дявола. Обикновения човек днес е свикнал да 
се сравнява с лошите. Той казва: Аз не съм 
терорист, не съм отвлякъл, не съм убил, 
откраднал, изнасилил, значи съм ДОБЪР 
ЧОВЕК! 

И с тази табела на гърдите –ДОБЪР 
ЧОВЕК, те смело маршируват през света, 
вярващи, че това е достатъчно, за да им 
осигури достъп до Бога. 

Ние вярващите също ставаме доста 
арогантни в отношението си към Бога. Ние 
правим нещо друго: 

Не казваме АЗ съм ДОБЪР ЧОВЕК, но 
казваме: АЗ СЪМ СПАСЕН ЧОВЕК! И с тази 
табела на гърдите забравяме, че трябва да се 
молим, да се смиряваме, да почитаме Бога, да 
искаме прошка, да благовестваме, да правим 
добро. Ние казваме: Аз съм недосегаем за 
Дявола! – като забравяме предупреждението на 
Петър: 
1Пeт 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, 

като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.  

Ние забравяме, че живота е непрестанна 
борба и затова не чуваме и думите на Павел: 
 Гал.5:17  Защото плътта силно желае(прелъстява в онова 

което е) противното на Духа, а Духът противното на 
плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не 
можете да правите това, което искате.  
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Ние все пак имаме свободна воля. За добро 
или лошо, но Бог ни е дал правото да вършим, 
онова което искаме. Но вместо Бог да ни 
отнеме правото, Той много мъдро ни е дал Духа 
Си, чрез Който ние да можем да вършим, не 
това което иска плътта, а онова което иска 
Духа.  

Защо се молим или защо не се молим?  
Аз се радвам и благодаря на Бога, че ти си 

от страната на онези които разбират нуждата от 
молитвата и не я пренебрегват. Знай, че това е 
угодно на Бога, затова не спирай да го вършиш! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Тук можем да спрем! Тук е подходящо да 
спрем! Вярно, Словото Божие има много 
мъдрост за нас, но тази вечер ние сме 
събрани тук, не толкова и не само за да 
слушаме, а за да издигнем глас на молитва 
към Бога.  

И за пореден път звучи този въпрос в 
нашите умове: Защо ще се молим?  

Защото имаме нужда! 
Осъзнаваш ли своята голяма нужда 

братко и сестро тази вечер? Нуждата от 
живия, силния и можещия Бог, да се намеси 
в твоя и моя мизерни  животи, за да ни даде 
повече от Своята благодат, живот, сили, 
авторитет, благодат и да повдигне лицата ни 
от плаха на земята към Своята вечна 
светлина!  
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Нека като Давид, макар и определени да 
бъдем Царски синове и дъщери, днес да 
застанем пред нашия Небесен Баща и със 
повече смирение, отколкото гордост и 
самочувствие, да просим от Него за себе си, 
за църквата си, за народа си. 

Да се молим за мира, да се молим за 
града, да се молим за бъдеще! Амин.  


