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1. УВОД- 

Когато Църквата се моли, Дявола не 
харесва това и атакува църквата. Затова 
молитвата на Църквата трябва да преодолява 
бойната линия на Дявола и да достига до 
небето, където да вдигне на крак Божията 
войска. 

За да стане това, молитвата на църквата 
трябва да е усърдна. Това е молитва в която 
ние заставаме пред царя на царете, и в 
разговор с Него, ние едва ли не, водим 
преговори за да Го убедим, да вдигне небето на 
крак и да ни помогне. Затова казахме, че трябва 
да сме готови да спорим и убеждаваме Бог, че 
това което искаме си заслужава и е добро. 
Спомнете си Мойсей и Йов. Те водеха диалог с 
Бога. Същата тази Ерусалимска Църква в 
първите си премеждия(дори това за да бяха 
само заплахи) и в първата си молитва, те 
казваха на Бога, защо искат от Него, да ги 
избави. 
Деяния 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.  

Последната сряда размишлявахме, че 
молитвата на църквата трябва да е молитва с 
вяра в Бога и Неговата сила. Тя също трябва да 
е фокусирана молитва върху един предмет.   

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес искам да продължим по темата и с 
помощта на текста да видим още няколко важни 
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момента. Когато църквата се моли, идва време 
за проблеми, за усърдие/постоянство и вяра, за 
концентрация на молитвите върху един предмет 
и когато църквата е постоянна, идва време да 
станем свидетели и на проява на Силата на 
Молитвата: 

А)Сила на Молитвата 

Аз отчитам, че често повтарям нещо, но то 
остава неразбрано в истинския му смисъл. 
Аз често казвам: Молитвата има сила! 
Това не е мое откритие или откровение. Това е 
казано в Словото Божие с още разяснение:  
Яков го е казал: 

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния. „         
Яков 5:16 

От стих 6 до стих 8 Лука ни описва резултата от 
молитвата на вярващите. В Деяния има описани 
доста необикновени събития: 
-5гл-изцелението на болни чрез сянката на 
Петър 
 -8гл-телепортацията на Филип от пустинята 
Газа в Азот 
-16гл.-освобождаването на Павел и Сила от 
затвора и повярването на тъмничния началник 
-20гл.- възкресението на Евтих 
-28 гл- Павел оцелява след ухапването от змия 
и многото изцерения на о-в Малта 
Много чудеса са описани, но това което става с 
Петър в Ерусалим е свързано много ярко с 
молитвата на църквата. Святия Дух чрез ръката 
на Лука иска да ни обърне специално внимание 
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на тези две събития- молитвата на църквата и 
действието на ангела с Петър в затвора.  
Подробностите около състоянието на Петър са 
ни дадени, за да можем да разберем, че това 
което е станало е ЧУДО: 
Деяния 12:4  И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде 

го на четири четворки войници да го вардят, с 
намерение да го изведе пред людете подир пасхата.  

 
Деяния 12:6  И през същата нощ когато Ирод щеше да го 

изведе, Петър спеше между двама войника, окован 
с две вериги; и стражари пред вратата вардеха 
тъмницата.  

Петър е строго пазен, с цел да не избяга. 
Аз съм давал нощни дежурства. 
Бях с още двама и трябваше да се редуваме 
през 2 часа. Много е уморително и вероятността 
да заспиш е голяма. Ако сте двама е по-лесно 
защото разговорите те държат буден. Петър е 
пазен от двама, които вероятно са се сменяли 
на всеки 2 часа. Но тези които са дали една 
смяна, отиват и спят 8 часа преди да застъпят 
отново. Това е много лека служба. Два часа си 
буден и 8 часа почиваш. Така вероятността тези 
войници да заспят е нулева. Две вериги. Стражи 
пред вратата. Бягство от такъв затвор и с 
такава специална охрана, е абсолютно 
невъзможна.  
 
Бог се смее на нашите определения за 
„абсолютно невъзможно“.  
Всички тези подробности са ни дадени,  за да 
няма в нас съмнения, че това е молитвата и че 
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това е Бог. Молитвата на Църквата и Силата на 
Бог. Молитвата и Чудесата.  
Можем ли да осъзнаем, че когато ние се молим, 
Бог вкарва в действие сили, закони и средства, 
които да преодолеят човешките препятствия. 
Когато Църквата се моли, Бог върши чудеса! 
Бог върши чудеса! 
 
Винаги съм обичал да виждам и слушам 
вярващи, които очакват чудеса. Но тук трябва 
да поясня нещо, за моята вяра в чудесата: 
А.1- Чудо-визия: Аз вярвам повече в Чудесата 
като визия!Какво имам предвид. Това е когато 
вярващите имат очаквания, за Божии 
дейстивия, надминаващи човешките ни 
възможности.  
-Да имаш визия, за това че с твоята работа 
„като за пред Господа“, фирмата в която 
работиш, ще бъде така благословена, че теза 
които са там, ще се чувстват привилигировани, 
че ти си там. Това е чудо! 
- Да имаш визия, че Църквата в която си, ще 
има такова служение, че чрез нея, градът ще 
бъде променен от корен. Това е чудо!  
- Да имаш визия, ако ако Бог те изцери от 
страшната болест, ти вече няма да хабиш 
времето си, да служиш на себе си, а така ще 
работиш за Бога, че това да променя свата 
около теб. Това е чудо! 
-Да имаш визията, че ако Бог ти даде деца, така 
ще ги възпитаваш, че те да са хора, които Бог 
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мощно да употреби за спасението на хиляди. 
Това е чудо! 
Да имаш визия-чудо! Вдигнал си летвата на 
своите очаквания спрямо Божиите дела в твоя 
живот, до толкова, че те граничат с 
невъзможното, немислимото, невероятното. 
  
Пр. В понеделник имах работа в кв.Чайка и на 
връщане пеша в къщи, минах покрай Спортна 
зала. Гледах пустите и коридори и затворените 
врати и … изведнъж в съзнанието ми се появи 
картината на маси народ стичащи се към 
Спортната Зала, в неделя сутрин в 10.00 часа 
за да участват в богослужение. Моят ум ми 
казваше- невъзможно, моята вяра ми казваше: 
моли се, за Бога няма нищо невъзможно. И аз 
се молих. Ако Бог ви отвори път към Спортна 
Зала или ако имате време и искате да 
излезнете, отидете там, обиколете Спортна 
зала и се помолете с тази молитва:  
Владико святи, отвори вратите на тази зала и 
привлечи стотици хиляди хора, да влязат тук, не 
за друго а за да слушат благовестието и да се 
спасят.  
Имаш ли Визия-Чудо? Сподели я, за да се 
молим заедно с теб и това да стане. Страхуваш 
се да я кажеш на глас, защото това което е в 
сърцето ти, може да предизвика, недоверието 
на вярващите ли? Ако това е така, вярващите 
не са вярващи! Ако това е така, ти имаш нужда 
от повече вяра! Ако това е така, може Бог да 
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изпълни визията ти, но това да стане в друго по-
очакващо поколение.  
 
А.2-Чудо-събитие. Чудото като събитие:Аз 
вярвам в чудесата и искам чудеса. Вярата ми 
обаче, не се основава на чудеса, нямам нужда 
от чудеса, за да вярвам. Но чудесата са 
светлина, която привлича невярващи души при 
Бога. Чудесата са събития, които обръщат 
хората към Бога. Там където Бог върши чудеса, 
там ще има много нови души, спасени.  
Една грешка, която вярващите допускат е, че 
търсят чудеса и се молят за чудеса и бягат, там 
където има чудеса, с цел да подържат личната 
си вяра жива и Християнството си активно. 
Няма ли чудеса, те охладняват и отчаяно 
търсят къде има чудеса, за да подържат 
духовност.  
 
Нека се молим и искаме чудеса, не за да 
закрепим своята разклатена вяра, а за да бъдат 
привлечени нови хора във вярата. Чудесата 
може да са всекидневие за вярващите, може и 
изобщо да ги няма. Нито честотата, нито 
липсата им трябва да влияят на нашата вяра. 
Но когато става въпрос за невярващи, ние 
трябва да сме много специфични и да искаме 
ВЕЛИКИ ЧУДЕСА от Бога. Да ги търсим спешно 
и неотложно- защо, за да се спасят НЕ-ВЯР-ВА-
ЩИ-ТЕ.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Молитвен час е! Нашата молитва ще има 
сила! Нашата молитва ще предизвиква 
Всемогъщия, но дали вярата ни ще е 
достатъчна, за да видим чудеса? Дали 
молейки се, ние ще сме очакващи чудеса 
или само ще знаем, че молитвата ни има 
сила, но няма да използваме тази сила. 
Това е все едно да ме качат на една 
мощна кола, аз да и включа двигателя, но 
вместо да я подкарам да си мисля, аз ако 
само те изкарам на магистралата, каква 
скорост мога да развия с тази кола, но 
след всички тези масли, аз я изгася и 
върна ключовете.  

Бог върши чудеса, чрез нашата изречена с вяра 
Молитва. 


