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1. УВОД- 

(СЛ 2) Петдесятница- денят в който Святия 

Дух слезе и изпълни събралите се в онази 
къща в Ерусалим. С това изпълване се 
сложи началото на нова ера в спасителния 
план на Бога. На кръста Исус пое греховете 
на човечеството, за да може всеки човек 
повярвал в Него, да намери примирение с 
Великия и недостижим за грешните човеци 
Бог. Исус направи твоето и моето 
присъствие в Божията святост възможни, 
чрез Своята жертва и чрез нашата вяра в 
жертвата.   

Не само това. Някой ще каже: Че това не е 
ли достатъчно? Това не е ли всичко от което 
имаме нужда? 
(СЛ 3)Уви, много от нас мислят за небето и 
Вечността, така както мисли нероденото 
бебе за живота след раждането. То мисли, че 
живота ще е все това ритмично биене на 
майчиното сърце, което му дава 
спокойствие и нейния глас, който му говори. 
С тази разлика, че като се роди, ще чувства 
ръцете на майка си и ще вижда образа и.  
(СЛ 4) Обаче, живота след раждане, се 
оказва много по-сложен от неговите 
представи. Затова преди да се роди, то се 
оформя, приготвя, за да може като се роди, 
да бъде готово за новите условия в които 
ще живее. 

Пр. Баща ми е разказвал, как когато аз съм 
се родил, не съм искал да спя и да мирувам, 
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ако не съм в ръцете на майка ми. Тогава той 
поел нещата в свои ръце и търпеливо, в 
продължение на ден и половина ми доказал, 
че живота не може да продължи, като аз съм 
така (в ръцете на майка ми) постоянно.  

Петдесятница я наричат, Рожденния Ден 
на Църквата. В този ден, тя се ражда и се 
потапя в една нова реалност, в която се 
подготвя за второто си раждане. Нека ви 
припомня, че Исус в разговора си с Никодим, 
му говори именно за две раждания: едното 
от плът и второто от Дух. Така е и с 
църквата, така е и с всеки от нас. Исус събра 
първата църква! Работи с нея цели три 
години и половина! Приготвя я! Обучава я! И 
на Петдесятница, тя се роди чрез действието 
на Духа Святи! 
(СЛ 5) Църквата от своя страна стана 
инкубатор за новораждане на човешки души. 
Души които в Църква се потапят в 
присъствието на Духа и приготвят за да 
живеят и работят вечно с Бога, като Негови 
Синове и Дъщери! Да, чухте правилно: ДА 
РАБОТИМ. Небето е наречено 
„почивка(Евр.4 гл.)“, не защото там ни чака 
вечно излежаване, а защото там работата 
няма да ни уморява. Бог няма намерение да 
приготвя тук в Църквата си, нов вид 
„търтеи“. Той не е приготвил за нас, дебела 
сянка, шербет и забавления за цяла вечност. 

Той ни приготвя за да бъдем Негови 
Съработници в изграждането на Неговото 
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Царство на новата земя и в новото небе. 
Небето е жив организъм- пълен със живи 
същества-творения на Всевишния. Бог не 
спира да работи. Той продължава да 
създава и нас ни е създал  за да бъдем 
творци на добри дела-започвайки от тук, и 
продължавайки в небето: 
(СЛ 6) Eфес. 2:10  Защото сме Негово творение 
създадени в Христа Исуса за добри дела, в 
които Бог отнапред  е наредил да ходим. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
И така днес ще мислим и говорим за 

Петдесятницата: 

(СЛ 7) А) Първата Петдесятница 

Датиране: За датата можем да предположим, 
но коя година се е случила онази 
Петдесятница? Никой обаче не може да каже 
със сигурност годината. Ако приемем, че Исус 
се е родил около 4 година преди новата 
ера(както твърдят много историци-богослови), 
тогава, можем да предполагаме, че тази наша 
първа за Църквата Петдесятница се е случила 
някъде около 28-29 година сл.н.е. Това 
означава, че ние днес празнуваме някъде 1992-
3 години преди Църквата да навърши своята 
кръгла 2000 годишнина. А какво става когато 
Църквата навърши тази си годишнина!?Това 
може да означава много неща за нас. Задавал 
ли си си въпроса: Колко години са отредени за 
Църквата да бъде на този свят? Аз все по-често 
си го задавам! 
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(СЛ 8) Б) Петдесятницата в историята 

или Какво означава Петдесятница за 

Църквата?  

(СЛ 9) От тогава и до днес, Църквата е била и 
трябва да отстоява своята задача. Задача 
състояща се от две важни, значими функции: 
(СЛ 10) Х-как да разпространява БЛАГАТА 

ВЕСТ наблизо и далеч. Както може и където 
може! На колко хора си разказал Благата Вест? 
Дали пък не идваш на църква с години, а дори 
не можеш да дадеш определение на това, какво 
е Блага Вест? Има вярващи, които идват само 
защото им харесва, защото така са научени от 
малки, защото искат да държат съвестта си 
спокойна. Това е всичко друго, но не и да си 
носител на Благата Вест. Благата Вест трябва 
да стои на върха на езика ти и винаги когато ти 
се отвори и най-малка възможност, да я 
разказваш на питащия, интересуващия се, 
търсещия.  
(СЛ 11) У- втората функция е, че вярващите 
трябва независимо, къде живеят, работят, учат, 
общуват с хора, да полага усилия да изгражда 
една субкултура във всяка една нация или  
култура в която са. Суб-Културата на 
Християните.   

И така нека помислим за Петдесятница! 
Защо тя е толкова значима за нас вярващите? 

(СЛ 12) 
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✓ Осиновяване на сираците. 
Учениците били оставени сами във времето 
след възнесението и преди идването на Духа. 
Те усещали липсата на Учителя и това 
обостряло техните сетива. Те имали нужда от 
Неговото присъствие. Те се чувствали 
осиротели. Като деца останали без грижата и 
напътствията на родителя. Като ученици без 
учител. Планинари без водач. Тогава идва 
Святия Дух и запълва празнината. Исус чрез 
пращането на Святия Дух изпълнява 
обещанието си(Йоан 14:18), че няма да остави 
вярващите сираци. Имаш ли Святия Дух?  При 
влизането ни в Църква, ние се кръщаваме в 
Святия Дух, Който е главното действащо лице в 
Църквата Христова. Тогава ние сме осиновени. 
Тогава ние сме приети и ставаме част от 
Христовото тяло. Ако си още сирак, знай, че 
може по Божия милост още днес да бъдеш 
приет и осиновен. ХЕБЦ е едно място, където 
ти можеш да изпиташ тази опитност- 
осиновяването от Бога, чрез вяра в Христос и 
чрез действието на Духа в теб. Аз моля Духа да 
работи в твоето сърце и да те изобличи и да те 
обърне към Бога още сега, за да не бъдеш враг 
на Бога, а син-дъщеря. 

 

 (СЛ 13) 

✓ Осигуряване на семейство. Ако ви 
върна в онази първа Петдесятница, искам да 
обърнете внимание, че вярващите ни се казва, 
че бяха всички събрани на едно място(Деяния 



 7 

2:1).Тук искам да кажа на онези които все още 
се колебаят да идват на църква, поради страх 
от болести. Искам да кажа и на онези, които 
смятат да използват като оправдание вируса за 
да спрат да идват на църква и смятат това 
тяхно отсъствие да продължи дълго: Бог вижда 
сърцата ви! Не мислете, че Той не разбира това 
което мислите за Неговата Църква! Не можеш 
да наричаш Бога баща, ако не приемаш 
Църквата като свое семейство.  

(СЛ 14)Ще си послужа тук с думите на един от 

великите Отци на Източното Християнство- 
Йоан Златоуст. Той на една Петдесятница се 
обърнал към често отсъстващите енориашите и 
им казал: 

„Многочислеността на идващите е 
дрехата на Църквата, както пророкът в 
древността е казал: с всички тях ще се 
облечеш, като с накит и ще се премениш с 
тях като невеста(Ис.49:18). Както 
целомъдрената жена, облечена в дреха, … 
изглежда най-благообразна и добра, така и 
Църквата, покрила се с множеството ваши 
тела, …днес се явява още по-блестяща. Сега 
по нея не се вижда нито една оголена част, 
както в предишните дни; виновниците за 
тогавашното и оголване, са онези, които са 
дошли само днес, а не покриват своята майка 

винаги. А че има немалко опасност в това, да 
видиш своята майка оголена, нека си спомним 
древната история, нека си спомним за онзи, 
който видял баща си оголен  и за този поглед 
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претърпял наказание(Бит.9:20-25).  (Йоан 
Златоуст-Архиепископ Константинополски, т.4, 
сс.7-8) 

Църквата която Исус остави, не е 
проформа за сбор от индивиди. Църквата е жив 
организъм, който единствен беше легитимиран 
от самия Исус. Този организъм се гради на база 
взаимоотношенията на вярващите в Нея. Гради 
се на база на разпределените от Духа, дарби 
между отделните вярващи, за да може всеки да 
работи за другите, а всички за Христос. 
Църквата е място, където всеки да работи за 
изграждането на другите. Не да си търсим 
слабостите, не да се наскърбяваме, не да се 
осъждаме, а да се изграждаме. Това е ролята 
на Църквата. Да изгражда вярващи, които да 
разнасят Благата Вест и да градят Божието 
царство там където са. Нека проверим себе си. 
Запитай се: Аз благовестявам ли на 
невярващите? И още: Аз внасям ли промяна в 
хората около мен? 

Когато ходех на лекции в Софииския 
университет, често чувах израза: Щях да кажа 
нещо, ама защото Жоро е тук, ще се 
въздържа! 

 Ами да! Петдесятница сложи печата на 
Святия Дух върху най-висшестоящата 
организация в историята на целия свят. 
Легализирана не от цар или съд, а от самия Бог. 
Може да я мразят, да я унижават, да я гонят, да 

я горят, да я затварят и заключват, но враговете 
и умират, а тя надживява всички свои врагове и 
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успешно се разстила по лицето на земята. 
Задачата поставена на Църквата е да разнесе 
Благата Вест до краищата на света. Тя ще 
успее да извърши това дело, не поради силите 
и способностите на хората, които са в Нея, а 
поради силата на Духа, Който я води и 
употребява. Последните думи на Исус преди да 
се възнесе, бяха: 

(СЛ 15)Дела 1:8  Но ще приемете сила, когато 

дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете 
свидетели за мене както в Ерусалим, тъй и в 
цяла Юдея и Самария, и до края на земята; 

(СЛ 16) 

✓ Отваряне на очите на „слепите“. 
Петдесятница е време в което се сложи 
началото на един процес на проглеждане на 
слепите.  

(СЛ 17) 

1Кoр. 2:9  А, според  както е писано: - "Каквото 
око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко 
сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил 
Бог за тия, които Го любят".  2:10  А на нас Бог 
откри това чрез Духа- 

Святия Дух открива на повярвалия човек, 
тайни за Бога, за Божия план, за бъдещето, за 
вечността чрез Духа (не чрез виденията на 
Ванга).  

За съжаление много християни с натрупване 
на християнски стаж и възраст, отново 
ослепяват. Губят духовния си взор. Защо ли? 
Причината може да бъде непостоянство в 
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зареждането си с Духа. Словото заръчва две 
важни действия: 

(СЛ 18) 

„Духа не угасяйте“(1 Сол.5:19)  и „изпълвайте 
се с Духа“(Eф. 5:18)! 

Истинския вярващ, подържа добро духовно 
зрение. Телесните му очи, може да отслабват, 
но духовния му поглед става по-остър и далеко 
виждащ. Вярващия вижда към какво води греха 
и затова го избягва. Вярващия вижда плодовете 
на правдата, и затова се привързва към нея. 

Да ви припомня Яков, който като млад успя 
да излъже слепия си баща и да вземе 
благословението на първородството, но показа 
в живота си ревност към Бога и когато и самия 
той остаря, Бог му даде такъв духовен поглед, 
че на всеки от синовете си да може да 
предскаже бъдещето.   

Искай Бог с натрупването на духовен стаж, 
да изостря духовното ти зрение, а не да си 
отиваш и да няма какво да кажеш на децата си, 
защото си бил сляп за Божията работа в твоя 
живот.  

(СЛ 19) 

✓ Освобождаване на сила(Дела 1:8) 

Някой е сравнил действието на Святия Дух на 
Петдесятница и сега, с двата начина да 
използваме бензина. Единия начин е ако в 30 л. 
бензин хвърлим запалена клечка кибрит. Тогава 
ще се получи експлозия с много енергия и огън. 
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Ще е атрактивно, но кратко. Докато ако ги 
налеем в резервоара на един автомобил, може 
тази 30 л. да горят така полезно, че да 
придвижат 3-4-5 човека на разстояние от около 
350-400 км.   

Така и Святия Дух на Петдесятница е дошъл 
с шум и огън, с езици и атрактивно, дотолкова 
че 3000 души са повярвали в онзи ден. Днес 
Духа се проявява с другата си сила, която да 
движи Църквата напред. Как? 

(СЛ 20) 

Чрез Плода на Духа(Гал.5:22) 

Чрез Дарбите на Духа (1 Кор.12-14) 

Ако църквата ни няма Сила, тя няма Духа. 
Без Духа, Църквата не е Църква. Тя е клуб. Бог 

да ни пази от такова състояние. Къде е силата 
на нашата църква? В теб и в мен. 

Пр.Един пастир говорил на Църквата си за 
нов строителен проект. Той застанал пред 
вярващите и казал: Братя и сестри, този проект 
ще е скъп и ще изисква много пари- това е 
трудната част на новина. Има и хубава част- 
има пари и те са във вашите банкови сметки.  

Каква е новината за ХЕБЦ? Че в големия 
град има нужда от много силна Христова 
Църква! Хубавата част е, че такава сила има 
налична и тя е в теб и мен.  

Сигурно няма човек, който да успява да 
постигне да има целия списък от съставните 
части на Плода на Духа: 
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(СЛ 21) Гал.5:22- …любов, радост, мир, 

дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,   

5:23  кротост, себеобуздание; 

Защо на си ги напишеш на един лист и 
всеки ден да проверяваш, колко от списъка 
днес си постигнал и колко си пропуснал. Работи 
така и всеки ден, ще имаш по-добри и по-добри 
резултати. Ако нямаш успех, искай от Св.Дух и 
ще ти се даде.  

Имаш ли дарба на Духа? 

(СЛ 22) Римл.12- пророкуване(мъдрост за 

виждане в бъдещато), служение, поучаване, 
увещание, раздаване, управляване, 
милосърдие 

1 Кор.12- мъдрост, знание, вяра, 
изцеление, вършене на чудеса, пророкуване, 
разпознаване на духове, чужди езици, 
тълкуване на езици 

Ефесяни 4- апостолство, пророкуване, 
благовестване, пастири и учители 

1 Петр.4:11- говорене, служене  

Вижте, словото ни предупреждава, нещо много 
важно: 

1 Кор.12:11- А всичко се върши от един и същи 
Дух, Който разделя на всеки поотделно, както 
Му е угодно.  

Няма дарба по избор. Може да има дарба по 
желание(копнейте за по-големите дарби(1 Кор 
12:31)), но не може да насилим Духа да ни даде 
определена дарба. Не можем да имаме и 
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всички дарби-(ухото не е създадено за да гледа, 
а да слуша, окото е за да гледа) 

Големия въпрос днес е разпознал ли съм 
дарбата, която Духът ми е дал, с която да съм 
полезен/полезна на Църквата Христова!? 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Ще завърша с това: 

В) Последната Петдесятница 

Не, ние не можем да не мислим за 
Последната Петдесятница. Както Първата откри 
пътя за осиновлението на сираците, така 
Последната ще подпечата последния сирак и 

вратата на благодатта ще се затвори(както при 
Ноевия ковчег). След това колкото и да чукат и 
да плачат, да се молят, да се каят, някои, уви! 
Милостта ще е свършила, за да отстъпи място 
на справедливостта. Тогава и е наближило 
времето на Жетвата. Кога ще е Последната 
Петдесятница? Дали когато дойде големия 
юбилей-2000 г.? Дали по-късно, дали по-рано, 
аз не зная. Едно зная, че днес вратата е още 
отворена! Една стара песен казваше: Аз съм 
отвътре, а где ли си ти?  

Днес Петдесятница още означава 
осиновление!  Следващата Петдесятница, може 
да означава осъждение! Затова искам да те 
разтревожа, ако още си отвън. Побързай! 
Грабни спасението! Вечността е твърде важна, 
за да си играеш на хазард с нея! Ела с вяра при 
Исус и приеми дара на спасението. Не се 
страхувай, от това че няма да можеш да 
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следваш стандартите на Християнския живот. 
За това е Святия Дух- за да те облече със сила 
и да те води!  

Днес все още е благоприятната 
Петдесятница! Другата неделя 4-5 или 6 човека, 
ще приемат водно кръщение, за да декларират 
своята принадлежност към Църквата Христова. 
Слава на Неговото Име! 

 


