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1. УВОД- 

Когато някой в църква ме помоли за 
помазание, обикновено преди помазанието 
прочитам този текст. Той е вече толкова 
известен, че някои може и наизуст да го знаят. 
По принцип този текст ни насърчава към 
молитва за болни и за изцеление, но той ни 
дава още полезна информация 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

 

А)Предмет на молитвите: 

1-Молитва за Преминаващи през 
трудности.-13а ст. 

Пс.23 споменава за време в живота на 
вярващите, когато те трябва да минат през 
„долината на мрачната сянка“. Как да тълкуваме 
това място. Долините са обикновено са места, 
където е хладно и влажно. Те са места където 
слънцето рядко (ако изобщо някога грее). Те са 
места, където се умоляваш докато слезнеш, и 
си уморен докато се изкачваш. Това са 
неприветливи места.  

Житейската долина е време, в което 
вярващия се измъчва. Няма радост, няма 
спокойствие, няма мир. Нещо го измъчва и 
отнема спокойствието му. Това време е време, 
в което той/тя трябва да се приближаваме до 
Бога. Между другото, ако ние сме от онези 
християни, които се молим и се сещаме за Бога, 
само когато сме в нужда, тогава Бог е принуден 
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да ни превежда през такива долини, за да не Го 
забравяме.   
Фил 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с 

молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение;  4:7  и Божият мир, който никой ум не 
може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа 
Исуса.  

Павел насърчава Филипяните, да не се 
безпокоят, когато дойде времето на 
преминаване през „долината“. 

Аз ще добавя, че ако не искаме да бъдем 
превеждани често през „долини“, по-добре е да 
вземем буквално съвета на Павел и да 
споделяме наистина „всяко нещо в молитва и 
молба на Бога с елемент на благодарност, 
защото благодарността е знак за доверие към 
Бога въпреки несгодите. 

 
2-Молитва за Болни-14ст. 
Времето на болестите е също един вид 

„долина“. Ние сме призовани, когато някой от 
вярващите е болен, да се застъпваме за себе 
си или за брата, да бъдем изцелени.  

Молитвите за изцеление са много важни: 
-за невярващите те служат за да им 

демонстрират Божията сила да избавя. Много 
хора повярват именно след като са били 
изцелени от болести. Много хора търсят 
изцеление от Бога, чак когато са изпробвали 
всички други средства на лечение. Много хора 
прибягват до молитва за изцеление, като към 
нещо в което не вярват, но и не отказват, 
защото нищо не им струва. 
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- за вярващите болестите имат значение за 
събуждане: ако сме се унесли в работа до 
толкова че да сме забравили за Бога, Той ни 
събужда именно с болести. 

Пр. Преди дни срещнах на улицата една 
жена, която от 2 години не е идвала на църква 
и я запитах, къде се губи?  

Ох-каза тя- трябва да дойда, защото никак 
не съм добре!  

Това са вярващи, които гледат на Бог, не като 
на Един с когото да вървят в радост и в скръб, а 
като на Един, когото да търсят, когато нещата 
станат почти необратими. Такива виждаме да 
се появяват когато усетят, че живота им тръгва 
в нежелана посока. 

Бъди винаги с Бога, за да не ти се налага да 
Го търсиш! 

 
3- Молитва за Вярващите 
Яков 5:16  И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и 

молете се един за друг, за да оздравеете. 

Църквата е Тяло Христово. Частите на 
тялото, трябва да живеят в синхрон и хармония. 
Това може да е само, когато между вярващите 
има дух на взаимна грижа и разбирателство.  
Гал. 6:2  Един другиму тегобите си носете, и така 

изпълнявайте Христовия закон.  

 
4-Молитва за Радост-  

Весел ли е някой? нека пее хваления. 13 б ст.  

Има християнски домове, в които много рядко 
се чува песен. Песента е израза на 
благодарното сърце. Ти може да не си певец, но 
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песента не е само за надарените. Дори един 
напълно парализиран човек, може да пее. 
Песента може да е молитвата на радостното и 
благодарно сърце към Бога.  

 

Б) Сила на молитвите:15 ст. 

Яков 5:15  И молитвата, която е с вяра,…. 

Сега трябва да споменем, че молитвата е вид 
сила. Тя е Слово излязло от нашите уста. 
Библията ни казва: 
Пса. 33:6  Чрез словото на Господа станаха небесата, 

И чрез дишането на устата Му цялото им множество.  

Словото е Творец и словото в нашите уста, 
може да е творец на добро или зло. Библията 
отново ни предупреждава да внимаваме какво 
говорим и че за всяка празна дума, ще даваме 
отговор пред Извора на всяко творческо слово.  

Изговорената молитва – слово с вяра, е 
онова което дава на нашата молитва сила и 
ефективност.  

Бог не отговаря на молитвите, Той отговаря 
на вярата в нашите молитви. Ако са молитви 
пълни със съмнение и колебание, тогава чуйте: 
Яков 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. 

Пр. Разказват, как Хъдсън Тейлър бидейки 
на мисия в Китай, се возел на малко корабче в 
платна. По едно време капитана на корабчето 
почукал на вратата на каютата му: 
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Г-н Тейлър, г-н Тейлър, опасявам се че няма 
вятър и кораба ни се носи към остров на 
който има лоши хора-канибали.  

-Аз какво да правя –попитал Хъдсън Тейлър 
-Ами- казал капитана-  молете се на вашия 

Бог. 
-Добре, -казал Хъдсън- но поне опънете 

платната. 
-Но това е глупаво-казал капитана- всички 

ще ми се смеят. Няма дори слаб бриз! 
- Ще се моля само ако платната са 

опънати- отговорил Хъдсън 
Накрая капитана заповядал да опънат 

платната и 45 мин. По-късно, той почукал 
отново на вратата на Хъдсън тейлър: 

-Г-н Тейлър, може вече да спрете да се 
молите. Имаме повече вятър отколкото ни е 
нужен.  

Молитвата с вяра, трябва да е придружена 
от дела на вяра.  

 

В) Източник на молитвите: 

Някой беше казал: Илия се моли да няма 
дъжд, въз основа на предупреждението от 
Бога, че ако Израил греши и се кланя на идоли, 
Бог ще спре дъжда над земята им.  

Всички молитви получили своя отговор са 
основани на нещо което е в Божието Слово. С 
това искам да кажа, че не може да се молим за 
нещо несериозно и да очакваме да получим 
отговор. Но ако Бог е говорил за нещо в 
Словото си, ние можем да се молим с 
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увереност.Вярата винаги се основава на 
Божието Слово- 
Рим. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от 

Христовото слово.  

Ако тази вечер ти искаш да получиш отговор 
на молитвата си, тогава добре е да се 
замислиш, къде в Божието Слово можеш да 
закотвиш молитвата си!? 

Ако изпитваш страх и искаш Бог да го 
отмахне!? 
Фил. 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с 

молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение;  4:7  и Божият мир, който никой ум не 
може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа 
Исуса.  

2Tим. 1:7  Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, 
любов и себевладение.  

Ако имаш нужда и искаш Бог да я реши: 
Фил. 4:19  А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според 

Своето богатство в слава на Христа Исуса.  

Ако е бреме, което искаш Бог да отнеме: 
1Пет. 5:7  и всяка ваша грижа възложете на Него, защото 

Той се грижи за вас.  

Ако е душа която да бъде спасена, тогава Бог 
ще го направи: 
2Пeт 3:9  Господ не забравя това, което е обещал, според 

както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за 
дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички 
да дойдат на покаяние.  

Ако си извършил грях, Той ще го прости: 
1Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и 

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

 Пр. Една жена имала малко дете-
момиченце. Когато детето било на 3 то се 
разболяло и лекарите казали на майката, че 
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детето ще умре. Майката толкова обичала 
детето си, че изпаднала в паника и понеже 
била вярваща, застанала в молитва и … 
обвинявайки Бога в жестокост, тя 
настоявала, Бог да и остави детето. Тя в 
молитвата си, казала на Бога, че няма да 
може повече да Му се доверява, ако Той и 
отнеме детето.  

Бог отговорил на молитвите и. Детето 
оживяло, и живяло още 13 год. Но на 17 год 
възраст, то се свързало с лоши приятели и с 
действията си наранила сърцето на майка си. 
Но трагедията не свършила със нараненото 
майчино сърце. Жана, младата тинейджърка, 
една нощ след разправия с приятели, сложила 
край на живота си. 

Майката тогава изповядала пред пастира: 
Сега разбирам, каква грешка допуснах, 

когато принудих Бог да запази живота и, 
когато беше не 3 год.  

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Моли се застъпнически, моли се с вяра, 
моли се с Библията в ръцете си. Моли се 
правилно.  


