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1. УВОД- 

Миналата сряда говорихме за молещата 
се църква. Църквата в Ерусалим, която беше 
благословена, жива, ефективна, растяща, 
успяваща, започна да вижда, как врага и 
Дявала се надига и неговите слуги се 
надигат на война. Ирод за да угоди на 
религиозния елит, уби Яков, а сега се 
готвеше да постъпи зле и с Петър. 

Църквата усещаше полъха на гоненията, 
но знаеше, как да реагира на тези първи 
знаци. Тези първи сигнали, бяха достатъчни, 
за онези вярващи, за да реагират незабавно. 
Ерусалимската църква имаше правилните 
лидери и правилните вярващи, които имаха 
прозрението да виждат напред и веднага да 
я предизвикат към точните действия- 
молитва.  

Ние трябва да имаме очи, които не да 
блуждаят напразно без посоки, а да виждаме 
какво става около нас и да разчитаме 
сигналите на времето в което живеем. Да 
усещаме и да реагираме. Както Данаил 
разчете пророчествата и реагира с молитва 
на разкаяние и молба за прошка спрямо 
целия народ, така и ние да се застъпваме за 
народа си и да молим да прошка поради 
неверието и отстъплението му.  

Исус стана застъпник за грешниците, 
затова и ние не трябва да бъдем 
равнодушни към греха и неверието на 
народа си.  
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Стих 5 в оригинал звучи приблизително 
така: 
Дела 12:5  И така, Петър беше пазен в затвора, НО 

усърдна/непрекъсната молитва се принасяше от църквата 
пред Бога за него.  

Ще забележите ли думичката „НО”? В някои 
преводи тя липсва, но е много важна.  
Ситуацията беше станала много гореща. 
Опасност грозеше живота на един от водачите. 
Той беше ключов в живота на църквата. 

Когато Сатана иска да невреди на 
църквата, той винаги посяга първом към водача 
или водачите.  

Ерусалимската църква, не философстваше 
и не търсеше помощта на познати или 
влиятелни личности за да си реши проблема с 
лидера. Тя без да се бави опъва-дръпва въжето 
на небесните камбани, а там веднага се събира 
по тревога армия от ангели готови да 
съдействат.  

Нека разгледаме това „въже” по детайлно, 
защото то е същото и до днес.  

Каква беше молитвата на Първата Църква?  
 

1) Това беше 

УСЪРДНА/НЕОТЛОЖНА молитва! 

Ако потърсим значението в оригинал, ще 
открием, че „усърдна” се използва още и в 
медицински аспект, като означава, „разпъване 
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на мускул до краен предел-близо до скъсване, 
оттатък границата ” 

Преди малко казах, че Църквата е опънала 
въжето с което е задействала небесната 
камбана за да звучи тревога в небето. 

Само за пример: 
-Ние разбрахме, че един от политиците е 

изготвил изключително рестриктивен проекто-
закон  ограничаващ религиозните 
вероизповедания. Какво прави църквата? Тя 
веднага се консултира с адвокатите си. Тя 
почва да пише протести. Тя ще се обърне към 
съда в Хага. Тя ще потърси подкрепата на 
Евръпейския парламенти на Американските 
вярващи. Тя ще измине дълъг път преди някой 
изобщо да се сети, да я призове към молитва. 

Молитвата е демонстрация на 
неотложността на нашето искане.  

Това което Първата Църква направи, е да 
опъне до скъсване въжето и да бие тревога, не 
другаде, а в небето. Тази молитва не е била в 
рамките на един час и да си ходят. Тази 
молитва е била сигурно верижна. Тя сигурно е 
продължавала и през нощта. Тя вероятно е 
била придружена и с пост. Когато ние сме 
притиснати от обстоятелствата или от Сатана, 
ние искаме да покажем на Бога, че нуждата ни е 
неотложна. Искаме Той да реагира незабавно. 

Пр. Помня как една сестра от църквата, 
дойде при мен с съкрушаващата новина. Тя 
беше самотна майка и единственото и дете 
се оказа с огромен тумор. Операцията 
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трябваше да се извърши веднага. Детето 
щеше да живее, но от операцията зависеше 
дали ще има деца или не. Тогава аз 
осъзнавайки какви поражения може да нанесе, 
изхода на тази операция на вярата и на 
майката и на детето, застанах заедно с нея, 
в една застъпническа молитва. Молитвата 
започна дни преди операцията, а в деня на 
операцията, просто буквално ако мога да се 
изразя така „дърпахме робата на 
Всемогъщия” с молитви, за да даде изход. 
Часове в молитва пред операционната, 
докато излезе лекаря и каже как е преминала 
операцията, а след това и докато излязат 
хистологичните  изследвания.  

Да, онези вярващи са приложили всичко 
известно им, за да пратят посланието си 
достатъчно ясно до небето.  

 

2- Това беше ДЕБАТИРАЩА 

молитва. 

А) Деяния 4- Това го няма в нашия текст, 
но аз искам да ви върна към другата молитва на 
Ерусалимската Църква, което откриваме в 
началото на нейното съществуване. Молитвата 
която те принесоха към Бога, когато отново бяха 
притеснени. Онази тяхна молитва е цитирана в 
Деяния 4. Църквата бързо нарасна от 3000 на 
5000. Тогава религиозните Евреи се надигнаха 
против църквата, а Църквата застана в молитва. 
Вижте как завършва молитвата им: 
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Дела 4:29  И сега, Господи, погледни на техните 
заплашвания, и дай на своите слуги да говорят твоето 
слово с пълна дързост. 4:30  докато ти простираш 
ръката си за да изцеляваш и да стават знамения и 
чудеса чрез името на твоя свет служител Исуса. 
4:31  И като се помолиха, потресе се мястото дето бяха 
събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух, и с 
дързост говореха Божието слово.  

Нямате ли чувството, че онези вярващи 
подсказват на Бога какво да върши? 

Да, онези вярващи вероятно и в тази си 
молитва са водели сърдечен дебат с Бога. 
Дебат ли? Защо? Какъв дебат? 

Вярващия може и трябва в молитва да се 
научи да убеждава Бога, в това което вярва. Бог 
знае, какво може, но ние не винаги знаем. 
Затова е нужно да ПОЗНАВАМЕ нашия Бог. 
Познаването на Бога, ни дава право да искаме 
от Него според познаването ни.  

Господи, аз искам Ти да знаеш, че аз 
вярвам без колебание, че ти можеш … и казваш 
на Бога това което знаеш, че Той може. Когато 
Бог чуе, какво вярваш, Той тогава с 
удоволствие, ще ти покаже, онова което още не 
знаеш за Него.  

2-Мойсей. Нека ви припомня молитвите на 
Мойсей. Бог беше предизвикан от 
непослушанието на Израил, и искаше да ги 
изличи от лицето на земята. Той имаше 
примамливо предложение за Мойсей- от него да 
започне нов народ. Дали Бог щеше да направи 
това нещо? Не зная! Но виждаме ли какво прави 
Мойсей? 
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Изх. 32:9  Рече още Господ на Моисея: Видях тия люде, и, ето, 
коравовратни люде са;  32:10  сега, прочее, остави Ме, за 
да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе 
ще направя велик народ.  32:11  Тогава Моисей се 
помоли на Иеова своя Бог, казвайки: Господи, защо 
пламна гневът Ти против людете Ти, които си извел из 
Египетската земя с голяма сила и мощна ръка?  32:12  
Защо да говорят египтяните, казвайки: За зло ги 
изведе, за да ги измори в планините и да ги 
изтреби от лицето на земята? Повърни се от 
разпаления Си гняв, и разкай се за туй зло, което 
възнамеряваш против людете Си.  32:13  Спомни си за 
слугата си Авраама, Исаака и Израиля, на които 
си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще 
размножа потомството ви като небесните звезди, 
и тая цялата земя, за която говорих, ще дам на 
потомството ви, и те ще я наследят за винаги.  
32:14  Тогава Господ се разкая за злото, което бе казал, че 
ще направи на людете Си.  

Дебат със Бога. Бог ни е дал логика и 
мъдрост, за да мислим и да виждаме напред 
дори. Той ни е създал за да общува с нас. Той 
не иска ние да сме Му мълчаливи слуги, а 
Синове и Дъщери с които да дебатира и решава 
проблеми и дилеми.  

Нека и тази вечер да мислим и да кажем на 
Бог, какво да направи. Дали Той ще каже: Не ме 
учи!? Ние искаме молитвените служби да са 
посещавани от много вярващи, защото 
чувстваме нуждата от сила. Подскажи на Бога 
какво да направи! Ерусалимската църква, Му 
подсказа, като поиска от Него да върши чудеса 
и знамения. Ако Бог започне да изцелява, да 
върши чудеса във времето на молитвите ни, 
мислете ли че много скоро тези събрания няма 
да станат основни?!  
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3-Йов. Дали да ви припомням и за Йов? 
Вярно е че Бог му отговори със Слово на 
мъдрост и всезнание, но Бог не обвини Йова, че 
влезна в дебат с Него! Бих казал, Бог беше 
доволен да открехне нови хоризонти пред Йов, 
от Своята безпределна мъдрост и познание. 

Дали Бог не жадува в един молитвен дебат 
между Него и теб, да ти открие още от Себе 
Си? Дали няма да се радва, да обърне 
страданието ни, неотложната ни нужда от Него, 
безпомощността ни, в нови детайли на 
познаване на Бога и Сина Му Исус Христос: 
Кол.1:9  Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не 

преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се 
изпълните с познанието на Неговата воля чрез 
пълна духовна мъдрост и проумяване,  1:10  за да се 
обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във 
всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като 
растете в познаването на Бога;  

 
2Пeт. 3:17  И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за 

това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението 
на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.  3:18  
Но растете в благодатта и познаването на нашия 
Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава 
и сега и до вечния ден. Амин.  

 
Това е молитвата на която Бог не иска да 

стои мълчалив. Това не е заспала, 
традиционна, отчитаща се молитва. Това не е 
молитва в която да се разпишем, че сме били 
на молитва. Това е: 
Яков 5:16  … молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма 

сила има усърдната молитва на праведния.  
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Кога за последен път си опъвал до 
скъсване въжето на небесните камбани за 
тревога? Кога последно си безпокоил 
Всевишния с усърдна/ ревностна/ 
непрекъсваща молитва? Водил ли си дебат с 
Него? Доказвал ли си правотата на иска си? 
Представял ли си Му доказателства, че си в 
правото си да искаш от Него? 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И днес Бог само ще се зарадва, ако види, 
че ние преди да сме станали обект на 
Сатана, преди да сме атакувани, преди да 
търсим помощ от другаде, преди да викаме 
от болка, ние викаме от мъдрост и 
разбиране на времената и познаване на 
Божията сила и премъдрост, за да 
предпазим, себе си, домовете си, църквата 
си, града си от времето на изкушението и 
бедата.  

Нека и тази вечер да дръпнем въжето на 
небесните камбани и да кажем на Бога: 

Не ни въвеждай в изкушение, но избави 
ни от Лукавия, защото Царството е Твое и 
Силата е Твоя и Славата е Твоя. Амин. 


