
www.sviatost.info  

БОГ ОТГОВАРЯ ИЗОБИЛНО НА МОЛИТВИТЕ 1 1 

БОГ ОТГОВАРЯ ИЗОБИЛНО НА 
МОЛИТВИТЕ  

 
Дейвид Уилкерсън 
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Една от фразите, които най-често могат да се чуят в църквата е: „Бог отговаря на молитви!” И 
все пак това е само половината истина. Цялата истина е: „Бог отговаря на молитвите 
изобилно!” 

Искам да се направя на адвокат пред вас. Ще създам случай, който ще ви докаже, че във 
всяко поколение, през цялата Библия, та чак до днес, Бог винаги отговаря на молитвите на 
децата Си изобилно. Той непрекъснато ни дава много повече отколкото искаме, като често 
ни дава неща, които не бихме се сетили да поискаме! 

Ще отида направо в библейските записки, за да изградя случая. Той е изграден на прецедент 
след прецедент от историята, като всеки един прецедент доказва, че Бог отговаря изобилно 
на молитвите! 

1. Бог отговори изобилно на молитвата на Израел в Осия 14! 

Ето една много ясна картина за това как Бог не само отговори на молитва, но отговори 
изобилно! 

Осия пророкува на Израел: „Вие сте отстъпили от вярата, но все още сте Божий народ. Сега 
се върнете при Господ и се молете” „Вземете със себе си думи и... Кажете Му: Отнеми всяко 
беззаконие и приеми доброто” (Осия 14:2) 

Молитвата им беше проста. Всичко, което те искаха от Бог беше да отнеме греха им и да ги 
приеме благосклонно. „Господи, имай милост! Изчисти ни и ни приеми отново в благодатта 
Ти.”  

Бог не само ги очисти и ги прие отново в благодатта Си, но ги и благослови повече отколкото 
си бяха представяли! 

„Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна 
от него. Аз ще бъда като роса на Израил, той ще разцъфти като крем, ще разпростре 
корените си като ливанско дърво. Клоните му ще се разширят, славата му ще бъде като 
маслина и уханието му — като ливанско дърво. Живеещите под сянката му ще се върнат и 
ще се съживят като жито, и ще процъфтят като лоза; споменът му ще бъде като ливанско 
вино.” (Осия 14:4-7) 
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Росата на Израел е Божието присъствие. До този момент имаше суша и всичко умираше 
понеже Божието благоволение беше отнето. Но сега, поради истинското им покаяние и 
искрената им молитва, Бог каза, че ще накара живота да избуи от всички страни. Израел не 
само, че щеше да бъде опростен, но и съживен! Те щяха да бъдат добре вкоренени, 
развиващи се и процъфтяващи! 

Всичко, което те искаха, беше милост, прошка и приемане. Вместо това Бог отвори небесните 
прозорци и изля благословения върху тях, за които те дори не смееха да се надяват! Бог 
изобилно отговори на молитвата им! 

Възлюбени, Бог е направил същото нещо и за теб! Когато ти се покая, всичко, което пожела, 
беше чисто сърце, прошка и мир. А виж колко изобилно ти отговори Той: даде ти гладно 
сърце, жажда за повече от Исус! Даде ти очи за да виждаш и уши, за да чуваш. Даде ти 
любов към тялото Му. 

Положил е в теб омраза към греха. Защитил те е от беснеещ, подивял дявол. Изпълнил е 
душата ти с надежда, радост и веселие! 

Исус стана като утринната роса! Той напоява ежедневно душата ти със Словото Си. И ти 
растеж, не си мъртъв и не умираш, но си много жив в Него! 

Ти помоли само да бъдеш спасен и очистен, а Бог изля благословение след благословение 
върху теб! Бог ти е отговорил изобилно! 

2. Бог отговори изобилно на молитвата на Соломон! 

„Дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, 
защото кой може да съди този Твой голям народ?” (3 Царе 3:9) 

Соломон се моли: „Господи, всичко, което искам е мъдрост да знам как да ръководя народа 
Ти. Искам само да им бъда справедлив цар и господар.” 

Това беше просто, директно искане. Но Бог отговори на молитвата на Соломон по 
невероятен начин: „И Бог му каза: Понеже поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг 
живот, нито поиска за себе си богатства, нито поиска живота на враговете си, а поиска за 
себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето, направих според думите ти. Ето, дадох ти 
мъдро и разумно сърце, така че преди теб не е имало никой като теб и след теб няма да се 
издигне никой като теб.” (3 Царе 3:11-12) 

Тук виждаме колко е нетърпелив Бог да отговори изобилно на молитвите! Соломон пожела 
само мъдро сърце и разбиране. Но Бог не само му даде сърцето, за което помоли, Той му 
обеща да го направи по-мъдър от всеки в историята на човечеството! 
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Но Бог не спря дотук. Той каза на Соломон: „Дадох ти също и каквото не поиска — и 
богатства, и слава — така че между царете няма да има никой като теб през всичките ти дни. 
И ако ходиш в Моите пътища, да пазиш наредбите Ми и заповедите Ми, както ходи баща ти 
Давид, тогава ще продължа дните ти.” (3 Царе 3:13-14) 

Какъв невероятен отговор! Бог прибави към мъдростта на Соломон благословения, чест и 
богатства каквито никой друг не беше получавал. И отгоре на това му даде дълъг живот: „Ще 
продължа дните ти”. 

Още една изобилно отговорена молитва! 

3. Бог отговори изобилно на молитвата на Израел за амонците! 

„И синовете на Амон преминаха Йордан, за да воюват... Така Израил беше крайно 
притеснен.” (Съдии 10:9) 

Амон беше използван от Бог за да поправи греховете на Израел (виж Съдии 10:6-8). А сега 
армията им маршируваше към Израел! Божият народ беше смутен и унил и започна да 
изповядва греховете си: „Съгрешихме; направи ни каквото Ти се вижда добро; само, молим 
Те, избави ни днес!” (стих 15) 

Хората бяха толкова обладани от греховете си, че не можеха да измислят нищо друго, за 
което да молят Бог, освен да ги пощади. Тяхната молитва беше от най-обикновените: 
„Господ, спаси ни само този път! Не позволявай на врага да ни победи и да ни прегази!” 

Те се молеха само за една победа, но Бог имаше нещо повече предвид и Той отговори 
изобилно на молитвата им! Израел не само беше подкрепен, но и победи! Те подчиниха 
амонците напълно!  

„Така Ефтай излезе срещу синовете на Амон, за да се бие срещу тях, и ГОСПОД ги предаде в 
ръката му. И той им нанесе много голямо поражение от Ароир до прохода на Минит, 
двадесет града...Така синовете на Амон бяха покорени пред израилевите синове.” (11:32-33) 

Бог не само освободи Израел, но им даде и куража и напътствията как да победят амонците! 
Те ги покориха от този момент нататък и никога повече не бяха безпокоени от тях! 
Постигнаха пълна победа! Точно така иска Бог да отговори на молитвите на народа Си днес! 
Повечето християни се молят: „Господи, само ми дай победа в тази битка.” Но Господ 
отговаря: „Ще ти я дам, а имам много повече в склада за теб. Искам да покориш врага си, но 
не битка по битка. Искам да имаш пълна победа!” 

Възлюбени, Той иска да ви даде сила не просто да победите, но и да покорите врага! Той 
иска не само да покорите греха, а да бъдете повече от победители. Не просто да имате 
живот, но да имате изобилен живот. Не само да имате радост, а неизговорима радост, пълна 
със слава. Не да бъдете свободни от страх само за един ден, седмица, месец – а всеки ден от 
живота си! 
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4. Бог отговори изобилно на молитвата на Давид за живот! „Той 
поиска от Теб живот...” (Псалм 21:4) 

Молбата на Давид беше проста – той помоли Бог да го спаси от смърт. И Бог отговори на 
молитвата му: „...Ти му го даде — дългоденствие за вечни векове.” (стих 4) 

Но Бог отговори преизобилно на молитвата на Давид. Не само му даде живот, но сложи и 
корона на главата му, като го направи цар на Израел! И изля върху него чест и величие: 
„...положил си на главата му корона от чисто злато... величие и великолепие си положил на 
него” (стихове 3, 5). Давид възкликна: „Господи, наистина си я положил върху мен!” 

Но за да направи нещата още по-големи, Бог добави „радост”: „Защото си го поставил за 
благословения завинаги, развеселил си го с радост чрез присъствието Си.” (стих 6) 

Не е чудно, че Давид написа: „...велико е у Него изкуплението.” (Псалм 130:7). Той каза: 
„Господи, Ти не само ме спаси, но изля изкуплението Си върху мен!” 

Старозаветните патриарси и пророци знаеха всичко за склонността на Бог да бъде щедър. Те 
знаеха, че Той се наслаждава да бъде богат, изобилен, преливащ с благословения към нас. 
Исая каза: „Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се 
обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава 
щедро.” (Исая 55:7) 

Бог не само прощава грехове, Той отговаря изобилно на вика ни за опрощение с изобилна 
милост и прошка! 

Не трябва да сме изненадани от Божието забавяне да отговори 
изобилно и да ни даде богато, понеже мъжете и жените също често 

правят така! 

Хората дават преизобилно, какво остава за Бог! 

Едни благочестиви мъж и жена приготвиха стая в дома си за Елисей. Елисей беше толкова 
благодарен, че изпрати слугата си Гизмей да попита: „Вие се грижихте за нас, какво можем 
да направим за вас?” Но жената отговори: „Нищо.” 

Слугата се върна и каза на Елисей, че тя не иска нищо. Но нещо в сърцето на пророка не 
беше доволно. Той каза: „Тя направи толкова много за мен!” 

Изведнъж слугата си спомни – тя беше бездетна и искаше дете. Това беше! Така че Елисей я 
повика: „И той я повика и тя застана при вратата. И Елисей й каза: Догодина по това време 
ще имаш син в обятията си.” (4 Царе 4:15-16) 

Елисей се хвана за Бог, Господ чу молитвата му и жената роди син! Въпреки, че тя не пожела 
нищо, тя получи желанието на сърцето си! 
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Вероятно си спомняте Нееман, който беше изцерен от проказа. Елисей му каза: „Не искам 
нищо от теб. Това е безплатен дар от Бог.” Но след това Гиезий в алчността си спря Нееман и 
каза: „Господарят ми си промени мнението. Той би искал да му дадеш „един талант сребро и 
две премени дрехи.” (4 Царе 5:22) 

А таланта беше много пари по онова време. Вероятно с 1 талант можеше да се купи цяла 
ферма. А Нееман веднага отговори: „... вземи два таланта” (стих 23) 

Господ беше докоснал толкова силно Нееман, той беше толкова щастлив и благословен, че 
той пожела да даде повече от колкото му искаха! Нещо в сърцето му искаше да благослови 
Елисей! 

Питам ви – как става така, че можем да кажем, че Елисей и Неемия дават повече, отколкото 
се очаква от тях, а да мислим, че Бог е по-малко любящ и мил към нас? Ние често се държим 
така, все едно Той е стиснат! Мислим си, че трябва да Му измъкваме неща, да агонизираме 
преди да получим онова, което желаем. Не, Баща ни обича да ни дава! Той обича да ни дава 
преизобилно! 

„И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият 
Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!” (Матей 7:11) 

Сега нека отидем в Новия Завет и да помислим за още по-славното 
видение на преизобилната Божия природа! 

Помислете за тези примери:  

1. Какво ще кажете за паралитика донесен на носилка при Исус? 

„И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка” (Матей 9:2) 

Парализираният мъж потърси Исус за да го изцери, но Исус отговори изобилно на молитвата 
му! „Дерзай, синко, прощават ти се греховете... тогава каза на паралитика: Стани, вдигни 
постелката си и иди у дома си” (стих 6) 

Болният поиска да бъде изцерен, но Исус му даде много повече. Той прибави най-големия 
дар, който можеше да даде! Мъжът беше изцерен, но получи опрощение, вечен живот и 
дързост, които да заместят годините прекарани в тъга! 

Исус знаеше през цялото време какво щеше да направи, знаеше че този мъж отново ще 
ходи. Но каза: „Първо искам да те благословя, искам да ти дам изобилно. Да, ще изцеря 
тялото ти, но ще изцеря и душата и ума ти. Сега си вземи постелката и се прибери у дома!” 
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2. Ами крадеца на кръста? 

Крадецът, който висеше до Христос поиска само едно нещо от Него: „Спомни си за мен, 
когато дойдеш в Царството Си” (лука 23:42). Молбата му беше проста: „Мисли за мен.” 

Исус наистина отговори изобилно на молбата на този човек: „Истина ти казвам: днес ще 
бъдеш с Мен в рая.” (стих 43). Той каза: „Ще те помня, понеже идваш с Мен!” 

Говорите за изобилен отговор на молитва! Този зъл крадец дори не можеше и да си 
помисли да бъде спасен. А му беше казано, че след няколко часа ще се събуди в рая до Исус! 

3. Ами сакатият просяк, който искаше милостиня от Петър и Йоан когато те влизаха 
в храма? 

„Един човек, недъгав по рождение... като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, 
попроси да получи милостиня.” (Деяния 3:2-3). Отново – проста молба, просто малко пари. А 
какъв славен отговор получи този просяк! Библията казва: „Петър, като се взря в него” (стих 
4). Просякът вероятно си помисли: „Ще получа 25 цента, вероятно 1 долар. Това може да е 
щастливия ми ден.” Вместо това той получи нещо, което не можеше да се купи с всичките 
пари на света – ново тяло! 

„Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в Името на Иисус 
Христос Назарянина (стани и) ходи... и начаса краката и глезените му добиха сила. И той, 
като скочи, се изправи и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше 
Бога.” (стихове 6-8) Този просяк не само беше изцерен, той получи и изливане на Святия Дух! 
Дух на хваление дойде върху него и той започна да танцува и да се покланя. Това със 
сигурност е изобилно отговорена молитва! 

4. Корнилий се молеше усърдно за откровение от Божието Слово и Бог му отговори на 
молитвата преизобилно! 

Господ беше говори на Корнилий за Петър във видение. Така че стотника изпрати трима 
слуги Йопия да доведат Петър „да чуе думи от теб” (Деяния 10:22). Това беше единствената 
му молба – да чие Евангелието: „Искаме да чуем Божието Слово.” 

Но вижте как Бог отговори на молитвата му изобилно: „Докато Петър още говореше тези 
думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И... дарът на Светия Дух се изля и 
на езичниците, защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога.” (стихове 44-46) 
Като че Бог беше толкова развълнуван, че не можеше да изчака Петър да спре да 
проповядва и се намеси за да отговори изобилно! Хората стоящи наоколо не само получиха 
Словото, ами получиха и Святия Дух! И не само Святия Дух, но и дара говорене на езици. И 
не само езици, но и водно кръщение! „И (Петър) заповяда да бъдат кръстени в Името на 
Иисус Христос.” (стих 48)  

Корнилий искаше само Евангелието, но Бог изля небето върху него! 
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Новият Завет е пълен с обещания, доказващи че Бог обича да 
отговаря изобилно на молитвите на хората Си! 

Едно от най-познатите обещания е в Ефесяни 3:20. Всички ние го познаваме много добре, 
въпреки това малцина живеят все едно го вярват. „А на Този, който може да направи 
несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила...” 

Бог може да отговори на молитвите ни, но Той иска да направи за нас много повече, 
отколкото можем да си представим! Той не иска да ни отговори според хилавата ни молба, а 
според богатствата и мощта Си. Иска да ни дава докато не започне да прелива! 

Библията ни казва, че Той е готов да ни отговаря изобилно: „Давайте, и ще ви се дава: добра 
мярка, натъпкана, стърсена, препълнена...” (Лука 6:38) 

„А както е писано: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, 
това е приготвил Бог за тези, които Го любят.“ Но на нас Бог откри това чрез Духа” (1 
Коринтяни 2:9-10) 

„Чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях 
участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара 
в света” (2 Петрово 1:4) 

„...Бога, който ни дава всичко изобилно за наслада” (1 Тимотей 6:17) 

Бог фактически ни умолява да се молим за по-големи неща! 

Харесва ни да наричаме Господ „нашия Цар”, но дали се молим с големи молитви, достойни 
за величието на нашия Цар? Царят е задължен да се грижи за поданиците си, а хората му го 
почитат като искат много от него, вярвайки, че той има всичко, от което те се нуждаят и ще 
им го даде изобилно. Скъпи възлюбени, не можете да наричате Бог „цар”, а след това да Го 
обвинявате в това, че е оставил един от поданиците Си да продължават да живеят в нужда! 

Известен философ отишъл при Александър Велики да го помоли за нещо, понеже бил му 
направил някакво добро. Той помолил царя за дар от 100 таланта – състояние в сребро – за 
дъщерите си. 

Всички наоколо били втрещени. Но Александър имал много голяма усмивка на лицето си. 
Той казал: „Дайте му ги! Това е достойна за Цар Александър молба. Тя е според богатството 
ми и според способността ми да давам!” 

Питам те - унизил ли си Бог с хилавите си молби? „... опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД 
на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в 
изобилие!” (Малахия 3:10) 
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Можем да наскърбим Бог, дори да Го ядосаме, като не искаме! 

Мислим си, че е духовно да кажеш: „Аз просто се покланям на Господ, не искам нищо от 
Него. Какво Той желае за мен, е добре.” Това може да звучи свято, но не е според Божието 
Слово! 

Исус ни умолява отново и отново: „Искайте! Искайте в Моето име! Искайте, и ще получите. 
Искайте каквото и да е. Каквото пожелаете. Нямате, понеже не искате. Бог дава добри неща 
на онези, които искат. Той знае от какво се нуждаеш преди дори да си поискал. Искайте от 
Отец в Моето име и Той ще ви даде...” 

Но нямаме вяра, за да искаме! 

„И преди още да извикат, Аз ще отговарям; докато още говорят, Аз ще чувам.” (Исая 65:24). 
Бог казва: „Нямате вярата и куража да искате онова, което наистина искам да ви дам. Така че 
ще ви изпреваря! Ще ви отговарям преди още да сте поискали, понеже мисленето ви е 
твърде малко. Знам, че молбите ви няма да се доближат до онова, което искам да направя!” 

„И ГОСПОД продължи да говори на Ахаз, като каза: Поискай си знамение от ГОСПОДА, своя 
Бог. Искай го или в дълбината, или във висината горе. Но Ахаз каза: Няма да искам и няма да 
изпитвам ГОСПОДА.” (Исая 7:10-12). Отговорът на Ахаз може би прозвуча свято: „Няма да 
изпитвам Бог.” Но това разгневи Господ! Беше лицемерие, понеже Бог знаеше, че Ахаз беше 
изгубил вярата си много преди това! 

Ахаз е преобраз на отстъпническата църква – християни, които са изгубили вярата си в Бог, 
които не вярват във великите Му ресурси. Те казват: „Не моли Бог да те изцери. Изпитваш 
Бог по този начин.” Това звучи добре, но е лицемерно! 

Ахаз не искаше да подлага вярата си на изпитание, понеже нямаше такава! А много 
християни днес не искат нищо от Бог, понеже това би изпитало вярата им, която нямат! 

Виждате ли, Израел се нуждаеше от освобождение. Така че Бог прикани Ахаз да иска 
потвърждение за верността Му чрез всяко знамение, за което царя можеше да се сети – от 
небето до ада. Но Ахаз вече беше планирал да повика на помощ Теглат-Феласар и Самария. 
Бог каза: „Не! Аз ще се бия в битката ви. Искам да Ми вярвате!” „...Слушайте сега, доме 
Давидов! Малко ли ви е да досаждате на хора, че досаждате и на моя Бог?” (Исая 7:13) 

Еврейската дума за „досаждам” означава „отвращавам”. Бог казваше: „Докога ще 
продължавате да ме отвращавате понеже ви е страх да стъпите на Словото Ми? Кога въобще 
ще разберете, че имам всичко, от което се нуждаете, че ще се грижа за вас понеже съм Цар и 
Господ?” 

Исая каза на Израел: „Вие не искате знамение, но Бог така или иначе ще ви даде такова.” 
„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го 
нарече Емануил” (стих 14) 
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Възлюбени, това беше най-изобилния отговор на молитва в историята! Хората извикаха: 
„Изпрати ни освободител”, надявайки се на някой човек, но Бог отговори: „Ще ви дам човек. 
И, да, Той ще ви освободи – цялото човечество!” Бог отговори изобилно като обеща 
Емануил! 

В Исус Христос (Емануил) ние имаме най-изобилния от всички отговори. Той е Божията 
пълнота. В Него преизобилстват всички богатства и благословения. Той е великия ни 
източник. И в Него преизобилства всичко – повече отколкото можем да искаме или мислим! 

Библията казва: „И Самуил растеше и ГОСПОД беше с него, и не оставяше нито една от 
всичките му думи да падне на земята.” (1 Царе 3:19) 

Този стих означава, че молитвите на Самуил, както и пророчествата му, не паднаха 
непотребни на земята! Нито една молитва не остана без отговор. Всяка дума от Божиите 
обещания, които Самуил повтори в молитва, беше семе, което роди преизобилен плод! 

Скъпи светии, когато отидете в тайната си стаичка, помнете: „...който идва при Бога, трябва 
да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.” (Евреи 11:6). Винаги 
цитирай този стих, накарай го да работи в теб, молейки се: „Идвам при Теб, Исусе, понеже 
знам, че Ти си Всемогъщ Бог. Ти имаш всички ресурси, от които някога ще се нуждая. Не мога 
да схвана колко си велик, но вярвам, че възнаграждаваш онези, които прилежно Те търсят!” 

Занеси всичките си молби при Бог. Моли се като вярваш, че Той се наслаждава да отговаря 
изобилно по Неговия начин и в Неговото време. Започни да се молиш днес за изцерението 
на онези, за които си мислиш, че състоянието им е безнадеждно. Вярвай Му за 
безнадеждното ти финансово състояние, за неспасените ти роднини. 

Той ще ти отговори изобилно на молитвата – преизобилно, повече отколкото можеш да 
искаш или мислиш! 
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