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Лекција 35 

 

Молитва со вера 
 

Мразокршач1: 

 

Кажете некои работи за кои сте се молеле и кои се исполниле.  

 

Вовед: 

 

Исус почнал да ги посетува селата и градовите во кои ги испратил седумдесетте ученици. 

Во Ноември 30та година Тој пристигнал во Витанија2 и престојувал во домот на Марта, 

Марија и Лазар. Витанија била близу до Гетсеманската Градина каде што Исус решил да се 

моли. Во тоа време учениците Му пристапиле и Го прашале да ги научи како да се молат. 

Тогаш Исус почнал да ја рецитира Господовата Молитва (Оче наш), која претходно им ја 

кажал за време на Проповедта на Гората, две и пол години порано.  

 

Читање од Словото: 

 

Исус поучува за молитвата 

Лука 11:1-13 
 

А кога се молеше на едно место и кога престана, еден од Неговите ученици Му рече: 
„Господи, научи нè да се молиме, како што и Јован ги научи своите ученици!“ А Тој им рече: 
„Кога се молите, изговарајте: ‘Татко, нека биде свето Твоето име! Нека дојде Твоето 

Царство! Нашиот насушен леб, давај ни го секој ден! Прости ни ги нашите гревови, зашто и 
ние самите му ги проштаваме на секој должник! И не воведувај нè во искушение!‘“ И им 
рече: „Ако некој од вас има пријател и појде кај него на полноќ, и му рече: ‘Пријателе, дај 

ми на заем три леба, зашто ми дојде пријател од пат, а немам што да ставам пред него‘, а оној 
однатре му одговори: ‘Не додевај ми, вратата е веќе затворена, а децата ми се со мене в 

постела, не можам да станам да ти дадам‘, ви велам, ако и не би станал да му даде затоа што 
му е пријател, ќе стане заради неговото настојување и ќе му даде колку што му треба. А Јас 
ви велам: ,Молете3 и ќе ви биде дадено! Барајте4 и ќе најдете! Чукајте5, и ќе ви биде 

отворено! Зашто секој кој моли, прима; и кој бара, наоѓа; а на оној кој чука, ќе му биде 
отворено. И кој е оној татко меѓу вас, што ќе му даде на својот син камен, ако побара леб? 
Или, ако побара риба, да му даде место риба, змија? Или ако побара јајце да му даде 

скорпија? И така, ако вие кои сте зли, можете да им давате добри дарови на своите деца, 
колку повеќе небесниот Татко ќе им го даде Светиот Дух на оние кои Го молат?“  

 

Заповедите: 

 

1. Кога се молите кажете. 

2. Молете. 

3. Барајте.  

4. Чукајте. 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Витанија е околу 3 километри југозападно од Ерусалим.  
3 Молете: Продолжете со молитва.  
4 Барајте: Продолжете да барате 
5 Чукајте: Продолжете да чукате. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+11%3A1-13&version=NIV
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Дискусија во група: 

 

1. Која е разликата меѓу надеж и вера?  

• Надежта посакува нешто.  

• Верата е сигурност дека нештата ќе се случат.  

• Затоа ви велам: сè што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте, и 

ќе ви се збиде. 

 

Лекцијата: 

 

Првиот клучен елемент за молитвата е да станеме како учениците, да Го прашаме Господ. 

„Како да се молиме за ова и ова?“ Зашто е напишано: „Ако некому од вас му недостига 

мудрост, нека ја бара од Бога, Кој им дава на сите изобилно и без прекор - и ќе му биде 

дадена. Но нека бара со вера, без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на 

морски бран кого ветрот го крева и го тера. Таквиот човек нека не мисли дека ќе прими 

нешто од Господ.“  

Исус на учениците им заповедал да почнат да се молат со Оче наш6. Потоа им дал 

илустрација, која ги вклучува сите три аспекти на молитва кон Бог: молитва, барање и 

чукање.  

 

Илустрацијата доаѓа во форма на споредба, која јас ќе ја наречам „Споредбата на заспаниот 

пријател“. Таа гласи вака:  
 

Ако некој од вас има пријател и појде кај него (моли) на полноќ (чука), и му рече (бара): 

„Пријателе, дај ми на заем три леба, зашто ми дојде пријател од пат, а немам што да 
ставам пред него“, а оној однатре му одговори: „Не додевај ми, вратата е веќе затворена, 
а децата ми се со мене в постела, не можам да станам да ти дадам“, ви велам, ако и не би 

станал да му даде затоа што му е пријател, ќе стане заради неговото настојување и ќе му 
даде колку што му треба.  

 

Кога ја читаат оваа споредба, христијаните мислат дека Исус сака тие упорно да Го молат 

Бог за иста работа. Тоа едноставно не е точно!  

 

Многу илустрации кои Исус ги користел биле компаративни споредби. Со други зборови: 

„нешто е како нешто друго“. На пример: „Небесното царство прилега уште и на мрежа 

фрлена во морето.“ Како и да е, „Споредбата за заспаниот пријател“ е контрастна споредба. 

Со други зборови, нешто не е како нешто друго.  

 

Во оваа споредба, човек оди во домот на пријателот кога тој спиел, за да побара векна леб. 

Пријателот од споредбата е спротивен на Бог, кој е поблизок до нас од нашите пријатели. 

Изреки 18:24 вели: „Кој сака да има пријатели, и сам треба да биде дружељубив; зашто 

има пријатели поприврзани од брат.“ Второ, Бог не спие. Псалм 121:3-4 вели: „Тој нема да 

дозволи да се помести ногата твоја; нема да задреме Оној, Кој те пази; не дреме и не спие 

Оној, Кој го пази Израел.“ Трето, човекот бара три векни леб, наспроти Бог кој ги поседува 

сите говеда на илјадници ридови, на кого не може да му се отплати. Значи, поентата на 

споредбата е дека 1) ако пријател би ви дал што ви е потребно, кога сте настојчиви, во било 

кое време на денот или ноќта, 2) колку повеќе Бог ќе се погрижи за вашите потреби.  

 
6 За молитвата и нејзиното влијание учевме во Лекција 12 од овој материјал за учеништво.  
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Всушност, Исус не сака учениците да го промашат значењето! Така, Тој оди чекор подалеку 

и дава две нови значења на споредбата. Читајте внимателно! „А Јас ви велам - молете и ќе 

ви биде дадено! Барајте и ќе најдете! Чукајте, и ќе ви биде отворено! Зашто секој кој моли, 

прима; и кој бара, наоѓа; а на оној кој чука, ќе му биде отворено.“ 

 

Дискусија во група: 

 

2. Кога се молите, дали се надевате дека вашите молитви ќе се исполнат или сте 

сигурни дека ќе се исполнат?  

3. Дали го читате и верувате во Божјото Слово така како што е или додавате зборови, 

како Ева во Едемската градина?  

 

Лекцијата - продолжеток: 

 

Исус продолжува да објаснува, користејќи контраст: „И кој е оној татко меѓу вас, што ќе 

му даде на својот син камен, ако побара леб? Или, ако побара риба, да му даде место риба, 

змија? Или ако побара јајце да му даде скорпија? И така, ако вие кои сте зли, можете да 

им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им го даде 

Светиот Дух на оние кои Го молат?“ Со ова Тој објаснува дека ако од Бог барате 

специфични работи, Тој нема да ви даде нешто сосема друго од она што сте побарале. Второ, 

ако побарате нешто добро, Тој нема да ви даде нешто зло.  

 

Од оваа изјава, исто така, можат да се изведат и две духовни примени. Исус користи 

симболични слики како риба, змија, јајце и скорпија за да ги пренесе овие вистини. Во 

претходната лекција Исус ја искористил змијата за да покаже измама, а скорпијата како 

нешто што носи смрт. Овде ги става во контраст со риба и јајце. Ако ги замениме овие 

термини, текстот би гласел вака:  
 

„И кој е оној татко меѓу вас, што ќе му даде на својот син измама, ако побара вистина? 
Или, ако побара живот, да му даде место живот, смрт? И така, ако вие кои сте зли, 
можете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им го 

даде Светиот Дух на оние кои Го молат?“ 

 

Користејќи контрастна илустрација Исус укажува на фактот дека најдоброто нешто кое 

треба да се побара од Бог е повеќе Свет Дух, Кого Тој ќе му го даде на секого. Овој дар е 

толку скапоцен што апостол Павле ги напишал следниве работи за Светиот Дух. 
 

Заради тоа ги преклонувам своите колена пред Таткото на нашиот Господ Исус Христос, 
од Кого секој род на небесата и на земјата го добива своето име; да ви даде, според 

богатството на Својата слава, да зајакнете со сила во внатрешниот човек преку 

Неговиот Дух, та преку вашата вера Христос да живее во вашите срца; да бидете 
вкоренети и втемелени во љубовта за да можете да сфатите со сите светии колкава е 

ширината, должината, височината и длабочината, и да ја познаете Христовата љубов, 
која го надминува знаењето, за да бидете исполнувани во целата Божја полнота. А на 
Оној, Кој може да направи неспоредливо повеќе, отколку што можеме да бараме или 

замислиме, според силата што дејствува во нас - Нему нека Му биде слава во црквата и 
во Христос Исус во сите поколенија засекогаш. Амин. (Ефешаните 3:14-21) 

 
Затоа и ние од оној ден кога го чувме тоа, не престануваме да се молиме за вас и да бараме 
да се исполните со познавањето на Неговата волја со секаква мудрост и духовно 
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разбирање, за да живеете достојно за Господ и да Му бидете по волја во сè; принесувајќи 
плодови во секое добро дело и растејќи во познавањето на Бог; зајакнати со сета сила, 

согласно со Неговата славна моќ, за секаква непоколебливост и трпение; со радост 
благодарејќи Му на Таткото, Кој нè оспособи за учество во наследството на светиите во 
светлината. (Колошаните 1:9-12) 

 
И не опивајте се со вино во кое е разузданоста, туку исполнувајте се со Духот, зборувајќи 

си со псалми, химни и духовни песни, пеејќи Му на Господ и воспевајќи Го во своето срце! 
Благодарете Му секогаш за сè на Бог Таткото, во името на нашиот Господ Исус Христос; 
(Ефешаните 5:18-20) 

 

Размислете! Сè што христијанин треба да направи за да прими повеќе Свет Дух е да побара 

и да верува дека веќе го добил. 

 

Откако Исус го завршил излагањето со мислата дека навистина најдобриот подарок е да се 

бара од Бог повеќе Свет Дух, Тој остава место повторно да се размисли за „Споредбата со 

заспаниот пријател“. Забележете дека човекот го замолил пријателот за три векни леб. Зошто 

три векни за само еден гостин? Исус рекол дека за ова можеме да размислиме на поинаков 

начин. Затоа што човекот е составен од три дела, потребни биле три векни за да се задоволат 

потребите на патникот: по еден за духот, душата и телото. Трите векни леб ги претставуваат 

трите дарови кои Бог ги дава преку Светиот Дух за да ги задоволи овие потреби: Божјиот 

збор, Божјата љубов и Божјата моќ. 

 

Забележете дека човекот отишол кај пријателот на полноќ? Зошто не чекал до следното 

утро? Тоа покажува дека Светиот Дух може да ги задоволи нашите потреби во секое време. 

А зошто човекот немал што да му даде на патникот? Тоа укажива дека ние сами од себе не 

можеме секогаш да ги задоволиме потребите на другите, но дека имаме постојан пристап до 

Оној кој може. Сè што треба да направиме е да молиме, бараме и чукаме.  

 

Има уште една духовна примена од „Споредбата со заспаниот пријател“ Ова е редоследот: 

барај, чукај и моли. Човекот прво го побарал својот пријател. „Туку, барајте го најпрвин 

Божјото царство и Неговата праведност, а сето друго ќе ви се додаде.“ Потоа чукнал на 

вратата за да го разбуди. „Влегувајте низ Неговите порти со славословие, во Неговите 

дворови со песна; славете Го, фалете го името Негово“. И на крај замолил што му треба. 

„Вие не Ме избравте Мене, туку Јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате 

плод, и вашиот плод да остане; за што и да побарате во Мое име, да ви даде.“ 

 

Целта на лекцијата: 

 

Молете со вера.  

 

Примена: 

 
Искористете ги следните вежби за молитва. (На пример)  

1. Молете ја молитвата „Оче наш“  

2. Барајте ја Божјата волја (Татко ние од Тебе бараме мудрост и насока)  

3. Чукајте, подигнете Го со благодарност и славење (Ти си прекрасен и милостив)  

4. Помолете Го за тоа што ви треба (Исполни нè со Твојот Дух до прелевање)  


