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1. УВОД- 

Когато Църквата се моли 
В две поредни сряди разглеждаме тази 

тема, като използваме текста в Деяния 12гл. 
Тази глава ни връща към живота на църквата в 
Ерусалим. Тази църква се води нещо като 
Централа на разрастващата се вече по света 
църква. Там се градят правилата и доктрините 
на Църквата и тълкуванията на богословите.  

Първата сряда видяхме, че тази Църква 
преминаваше през време на сериозни 
проблеми. Тогава казахме, че когато на 
хоризонта на Църквата облаците са тъмни и 
буреносни, църквата трябва да се готви и да не 
се изненадва, да не изпада в паника, да не се 
чуди Защо и от къде идват тези проблеми. 
Църква е приоритетен враг на Дявола, затова 
той винаги ще търси начини да я отслаби, 
порази и където църквата подаде локално, дори 
да я анулира.   

Втората сряда, говорихме, за това, че 
времето на гонение и проблеми за църквата е 
време за усърдна молитва. Усърдната молитва 
е вдигане небето по тревога. Обезпокояване на 
Всемогъщия. Диалог с Бога в който, както 
Мойсей и както Йов, да кажем на Бога защо 
искаме Той да се намеси.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Този 5 стих на 12 гл. има още какво да ни 
каже, за молитвата на първата църква.  
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О, да. Тя беше наистина Първа Евангелска 
Християнска Църква и като такава имаше 
отговорност да дава пример:  

Пример в готовност да посреща изпитания, 
гонения и трудности.  

Пример в молитва – усърдна и диалогова 
молитва. 

Продължаваме да разглеждаме стиха и да 
търсим пример от тях за нас: 

А) Това беше Молитва на вяра 

Ако аз пишех Деяния, щях да запиша този 5ти 
стих така: 

„И когато пазеха Петър в тъмницата, 
църквата се молеше усърдно за него.“ 

Лука обаче записва стиха по-различно: 
Дела 12:5  И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата 

принасяше пред Бога усърдна молитва за него.  

Лука счита за важно да отбележи, че 
молитвата на църквата е молитва „пред Бога“.  

Вероятно при обикновен прочит на стиха не 
бихте обърнали внимание на тази подробност 
при Лука. Той изрично набляга, че молитвата е 
отправена към Бога, пред Бога, на Бога.  

Ще кажете, какво толкова важно!? Към Бога 
ще е молитвата. Към кого друг може да е 
молитва.  

Да, но не мислите ли, че вярващите често се 
молим така, че молитвите ни да се харесат на 
тези които ни слушат. Да впечатлят хората. Да 
бъдат чуди от хора. Колко пъти сме си задавали 
въпроса: Моята молитва към кого е насочена? 
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Не трябва да забравяме, че когато се молим, 
ние говорим на Бога. Ние водим разговор с 
Него. И трябва така да Му говорим, сякаш Той 
също ще отвори уста и ще ни проговори. Това 
трябва да бъде така, защото: 

1-Вярващия като се моли, трябва да 
фокусира вниманието и молитвата си към Бога. 
Иначе, тя става като стрела, която изстрелваме, 
но с вързани очи.  

Пр.На времето обичах да играя мач. Моя 
братовчед е много добър с краката във 
футбола. Аз обаче не съм в час с играта. Не са 
ми вързани краката, но често в желанието си 
да се реализирам, съм ритал уж към вратата, а 
тя(лети съвсем в друга посока). Тогава някой 
ще изкоментира: сватбар. Това се казва, защото 
на селски сватби, някой все е взел пушката, за 
да вдигне шум. Когато някой сватбар е взел 
пушка и дойде време да гръмне, той насочва 
пушката нагоре и гърми напосоки. Без да се 
цели. За него няма значение на къде ще излети 
курумът. Важното е да се вдигне шум. Та и аз 
съм изстрелял топката не към целта-вратата, а 
към неопределена цел. 

Дали често и нашите молитви не са 
сватбарски. Само да вдигнем шум, без да 
имаме цел, без да очакваме да улучим, без да 
гледаме нагоре, дали ще падне нещо от небето 
след като сме произвели изтрел. Молитва без 
вяра, без очакване, без цел. 

2-Вярващия когато се моли, трябва да говори 
на Бога, защото това е доказателство за 
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наличие на ВЯРА. С молитвата отправена към 
Бог, ние Му заявяваме, че говорим с вяра, че 
Той слуша, с вяра, че Той може, с вяра, че Той 
знае. 

Вярата е необходима подправка, за всяка 
молитва, която претендира за отговор от Бога. 
Вижте какво казва Словото: 
Евр. 11:6  А без вяра не е възможно да се угоди Богу, 

защото който идва при Бога трябва да вярва, че 
има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.  

Maт. 21:22  И всичко, каквото и да поискате в молитва, като 
вярвате, ще получите.  

1Йоан 5:14  И увереността, която имаме спрямо Него е 
това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни 
слуша; 5:15  и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му 
попросим, знаем че получаваме това, което сме просили 
от Него.  

Нека никога да не забравяме, че молейки се, 
ние винаги говорим на нашия Баща, Който 
изпитва огромно удоволствие да слуша 
молитвите на своите деца. И ако молитвата ни 
Му звучи като поезия, то молитвата с Вяра, Му 
звучи като любима песен. 

Молитвата към Бога. Молитвата с Вяра. 
Молитвата към Бога, с вяра е молитва без 
препятствия.  

 
Нещо още трябва да отбележим в този стих:  

Б)Това беше Фокусирана молитва-  

„ … а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва 
за него.“ 

Църквата се беше събрала със специалната 
цел да се моли само за Ап.Петър. Това не беше 
обща молитва. Онези вярващи нямаха списък 
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на стената(не съм против списъка), но сигурно 
от време на време, трябва да мислим в нашите 
събрания за това, от многото молитви и молби, 
кое е приоритетно, за какво да се съгласим и да 
обединим молитвите си върху един проблем, 
един човек, една грижа, единна молитва. 
Понякога на нашите молитвени, имам 
чувството, че се съревноваваме, колко повече 
предмети за молитва ще изброим. Дали Бог 
няма да се зарадва повече, ако се обединим 
около един предмет? Знаете ли? Аз мисля, че 
нашите църкви вече не са способни да се молят 
концентрирано и само за едно нещо. Ние се 
считаме ощетени, ако не изброим поне 10 неща. 
6 лични и 4 чужди. Нека опитаме!? Това ще ни 
помогне да обединим мисли, очаквания, сърца. 
Това може да отвори нови възможности пред 
молитвените ни събрания. Ако разберем, че Бог 
отговаря, когато сме единни и концентрирани, 
няма ли да чакаме с нетърпение следващата 
сряда, за да молим за сигурна победа!? 

Църквата разтърси небето, в молитва само и 
единствено за Петър. Бог обича единството на 
вярващите. Вижте какво казва Исус: 
Maт._18:19  Пак ви казвам, че ако двама от вас се 
съгласят на земята за каквото и да било нещо, което 
да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е 
на небесата.  

Не казва: „ако се съгласят за каквито и да 
било неща“ а „за каквото и да било нещо“. С 
други думи, ако двама обединят молитва и са 
съгласни да се молят за едно и също нещо, то 
ще получат.  
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Ако ние не сме специфични в молитва, няма 
да сме и специфични в отговор, от това следва, 
че няма да можем да сме специфични и в 
свидетелството на вярата ни.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Молитвен час е отново. Имам чувството, че 
много от нас идват с обидата: защо аз идвам, а 
другите не ги е грижа. Нека тази вечер да 
изличим тези мисли и чувства. Дошли сме тук за 
да докоснем с молитвите си небето и престола 
на Отец, не за да се оплачем от другите.  

Трябва да подходим с чисти, а не с 
осъждащи сърца. Трябва да подходим с 
единство, не в разделение. Трябва да подходим 
в очакване на сила. Нека се молим с чувство на 
очакване: Очакване на слово на мъдрост, слово 
на откровение, слово на прослава към Бога. Ако 
се почувстваш изпълнен от Духа и Духа те нуди 
да споделиш нещо или да поведеш в песен на 
хвала, направи го.  

И нека Славата Му ни осияе е да бъдем 
употребени още сега. 


