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1. УВОД- 
Един обикновен поглед върху 

последователността на книгата Деяния на 
Апостолите ще ни помогне да видим, че това 
което Църквата прави там е директно 
изпълнение на заръката на Исус към 
учениците Му в Деяния 1:8 
(СЛ 2) Деяния 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;  

И така в Деяния на Апостолите ние 
виждаме: 

1-7гл.- Благата вест се разпространява 
предимно в Ерусалим и на Юдеите 

8-11гл.- Юдея и Самария- включва 
първите езичници 

11-28гл.- Благата вест се носи до юдеите 
първо, но с наблягане на езичниците 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В първите 6 стиха на втората глава на 
Деяния ние засичаме важни теми: 

Чрез водителството на Святия Дух 
учениците са послушни и правят това което 
Исус ги научи да правят. 

Исус беше се възнесъл дни преди тези 
събития. Но Той остави едно Тяло. Тяло 
съставено от група последователи.  

Те не бяха кандидатствали за тази позиция. 
Те не допускаха кои са. Те не знаех какво ги 
чака. Те бяха просто послушни. 

Нека анализираме текста: 
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(СЛ 3) А) Желанието на вярващите да са 
ЗАЕДНО- Стих 1 
Деяния 2:1  И когато настана денят на Петдесятницата, те 

всички бяха на едно място.  

 
В първия стих, ние четем: “те всички бяха 

на едно място.“ 
Онази група от ученици бяха събрани и 

независимо какво правеха в момента , те бяха 
заедно. 

Прави ли ви впечатление, че когато хората 
са заедно, нещо става между тях.  

Пр. Спомням си преди промените, имаше 
моменти в които съществуваше напрежение в 
обществото, поради политически причини, и 
тогавашната полиция, следеше зорко, за едно 
нещо: да не би някъде хора да се събират, да 
се струпват заедно. Сякаш атмосферата е 
запалима, а от група състояща се повече от 
двама-трима, може да предизвика искра и да 
стане пожар.  

В Стария Завет когато Саул търсеше 
Давид, а Давид беше със Самуил и група 
пророци, ние четем в 1 Царе 19 гл. , че събрани 
в група пророците пророкуваха и когато 
Сауловите пратеници дойдоха за Давид, нещо 
стана и те започнаха да пророкуват. И вторите 
пратеници също пророкуваха, и накрая и самия 
Саул пророкуваше. Тези всички не пророкуваха 
защото искаха, а защото там в присъствието на 
многото пророци, нещо се случваше. 
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Ние четем и за ранната църква, че когато 
бяха заедно, неща се случваха. 

Когато хора са събрани, само тогава могат 
да се случват неща- добри и лоши. Зависи 
какъв дух са призовали между тях. 

Ние знаем, какво става когато има мач, 
между силните отбори. Как феновете се 
събират след мача и започват погроми. 

Духът на групата от хора събрани заедно е 
сила. 

Учениците разбраха и опитаха тази сила и 
затова виждаме ги и след Петдесятница как 
търсеха времето в което да бъдат заедно. 
Когато бяха заедно между тях се случваха 
много повече знамения и чудеса. Когато бяха 
заедно, хората имаха повече респект към тях. 
Когато бяха заедно, те извоюваха духовни 
победи. Когато бяха заедно, техните молитви 
имаха повече сила. Когато бяха заедно, те се 
чувстваха по-силни, по-насърчени, по-
ефективни.  

 
(СЛ 4) (-за неможещите) 
Църквата днес е забравила тази истина и 

не може да се възползва от тази сила. Някои 
вярващи, не могат да идват всяко събиране на 
църквата. Това е разбираемо. На работа са! С 
малки деца са! Болни са! Стоят на лозето. Но 
това те лишава от сила и духовен заряд. Ти 
може редовно да си четеш Библията, да се 
молиш и даже да си пееш, но духовната ти сила 
ще намалява, духовния ти глад ще се 
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увеличава, духовните събития ще разреждат и 
ти ще усетиш духовна суша в душата ти. А 
духовната суша води до отслабване на 
душевните ти сили и засилване на влиянието на 
тялото (респективно Сатана) върху твоят Дух. 
Ще усетиш как съвестта ти все по често ще се 
обажда и възбужда чувството ти на вина. И ако 
продължаваш в същия дух, ще мине време и ще 
започнеш да усещаш ледения дъх на Дявола 
във врата си.  

Затова ако не можеш, да участваш в 
официалните богослужения, тогава намери си 
група от вярващи, с които да бъдеш заедно в 
друго време. Ако не можеш да намериш, питай. 
Ако няма създай такава група в дома си, но не 
оставяй с едно събиране или без събиране с 
вярващи за дълго време. Тези срещи са като 
духовни душове за душата ти. Ти имаш нужда 
от тях, защото под тези душове, душата ти се 
пречиства от лесно полепващите по нас грях и 
неправда, докато сме в света.  

 
(СЛ 5)(-За неискащите) 
Ако обаче можеш, но не искаш, тогава 

нещата са различни. Ти не искаш поради 
причина: 

-причина 1 може да бъде липса на 
новорождение. Ти мислиш че си се новородил, 
но в действителност си се самозалъгал. Само 
някакво чувство, само емоция без дълбока 
убеденост. Затова плътския човек или тялото, 
все още работи силно и тегли душата към 
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света. Ти усещаш не магнитната сила на 
църквата и вярващите, а магнитната сила на 
света и неговите примамки. 

-причина 2, може да е лоши 
взаимоотношения с вярващи в църква. 
Повечето са преживели такива сблъсъци. 
Несходство в характери и виждания. Остри 
думи или просто неразбрани действия. Но ние 
всички трябва да разберем, че Църквата не е 
люлка, не е СПА център, където да ни доставят 
удоволствия и да ни угаждат. Църквата е 
училище за личности. Църквата е река в която 
течението влачи камъните надолу и ги удря 
едни в друг за да се изгладят ръбовете. 
Църквата е пещ, където златото се пречиства и 
става по-скъпо. Ако искаш да станеш зрял и 
мъдър, не бягай от църква, за да избегнеш 
сблъсък или за да си запазиш спокойствието.  

 
Църквата беше определена да продължи 

делото на Исус на света. За да върши това, тя 
трябваше да се събира заедно.  

Ние често казваме: Църквата не е сградата, 
църквата сме ние! Но нека поясним! Църквата 
не съм аз. Църквата сме НИЕ. Аз може да съм 
храм на Святия Дух, може да съм тухла в 
стената, но Църквата е Тялото Христово и тя е 
СБОР ОТ ЧАСТИ-организъм. Аз сам, не мога да 
бъда църква. Мога да бъда ЧАСТ от Църквата, 
но не и църква. За да бъда в църква, за да 
действам като църква, трябва да бъда „заедно“ 
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или част от църквата. Исус на това научи 
учениците си- да се събират заедно.  

Днес църквата отстъпва от  това учение, 
все повече и повече. Ще го нарека „доктрината 
на общността“. Когато са заедно са силни и 
Сила действа чрез тях. Когато са заедно, 
чудеса стават. Когато са заедно, растат 
духовно. Когато са заедно стават по-мъдри. 
Когато са заедно са ЦЪРКВА ХРИСТОВА. 
Тогава те са послушни, тогава те са угодни на 
Бога.  

Затова и Словото насърчава това дело. 
 
И когато вярващите са заедно , тогава нещо 

се случва.  
(СЛ 6) Б) МАТИВАЦИЯТА на вярващите да са 
ЗАЕДНО- Стихове 2-4 
 
(СЛ 7) Деяния 2:2  И внезапно стана шум от небето като 
хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето 
седяха.  2:3  и явиха им се езици като огнени, които се 
разделяха, и седна по един на всеки от тях.  2:4  И те всички 
се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят.  

Когато вярващите са заедно, тогава те не 
са сами. Исус идва с Дух Святи и застава между 
тях. Той е невидимия присъстващ. Той  е 
невидимия слушател, зрител и говорител и 
Водещ. Той слуша мислите на сърцето ти. 
Наблюдава те и вижда отношението ти към това 
което става в църквата. И ако ти искаш да чуеш 
Слово от Него, Той започва да говори на 



 8 

сърцето ти. Може да чуваш с ушите си, едно, а 
със сърцето си друго. Той говори на сърцето.  

Той може в това събрание да извърши с 
теб много неща. Затова можем да видим 
различни неща да стават във време на 
богослужение: Едни плачат, други спят, едни 
слушат проповед, други си гледат часовника. 
Един пеят хваление на Бога, други слушат 
концерт. Един се молят, други мислят за в 
къщи. 

Събранието на светиите, на църквата 
Христова е място където се случват неща. 
Различни неща! 

 
Ти защо идваш да се събираш с вярващи? 

Какви са твоите очаквания.  
Пр. Преди време разговарях със свещеник 

и стана дума за Православния храм. Той ми 
каза: 

Ние искаме хората влизайки в храма, да 
чувстват че сякаш влизат в небето. Те трябва 
да знаят, че бидейки в света, винаги могат да 
дойдат в храма да се пречистят и възвисят 
духовно. 

Ние протестантите пък искаме, когато 
вярващите са събрани заедно, нещо да се 
случи. Нещо да стане в нас, така че не само да 
се пречистим, а да се променим и излизайки от 
събранието да променяме света около себе си.  

Но какво стана там в онова събрание? Там 
рибарите станаха апостоли. Там страхливите 
станаха смели. Там несигурните получиха 
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увереност. Там тежкоезичните станаха оратори. 
Там неразбиращите получиха просветление! 
Там самотните влязоха в колектив. Там слабите 
станаха силни. Да, там се случиха много 
кардинални промени. Бог имаше нужда от 
обновени хора и Той ги правеше такива. Те 
видяха нещо, те чуха нещо, те говореха нещо, 
но те не разбираха колко много неща в 
действителност вършеше Бог там в онова 
събрание.  

Искам да те питам днес: С какво желание 
дойде ти днес да си заедно с вярващите?  

С желание да си изпълниш дълга към Бога? 
С желание да се видиш с приятели? 
С желание да видиш определен човек? 
С желание да се разнообразиш? 
Какво изпълваше сърцето ти тази сутрин 

преди да дойдеш в събранието? 
Аз дойдох с желание да бъда променен! 
Дойдох с желание да бъда в служба на вас! 
Дойдох с желание да видя души да дават 

живота си на Бога чрез вяра в Христос. 
Дойдох с вяра, че Бог може в това 

събрание да изцери душата ми от пороци и 
тялото ми от болести.  

Дойдох с желание да видя някой на когото 
Бог да ми даде възможност да кажа Благата 
вест за спасението чрез вяра в Христос. 

Какви са магнетичните сили, които те 
привличат към това място? Защо си тук сега? 
Бог иска да оправим МОТИВИТЕ СИ поради 
които идваме в събранието. 
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Тръгнал си на църква.  
На къде си тръгнал?- те пита случайно 

срещнал те познат.  
Някои казват- „На едно място“, „ По работа“, 

„малко навънка“- отговарят онези които не искат 
да кажат че отиват на църква. Лошото е когато 
това което казват е самата истина. 

На къде си тръгнал? – може да те попитат 
в неделя сутрин. 

Някои намират сили и кураж и казват-  На 
църква! Но какво имат предвид и друг въпрос: 

- „На църква“ като сграда  
Или 
-„На Църква“ като събрание на светии!  

 
Ако ние отиваме в събранието на светиите 

за да им послужим, за да се обогатим, за да се 
случи нещо. Какво НЕЩО? Бог знае, какво 
точно трябва да се случи с тебе и мен или 
заради теб и мен. Бъди уверен, то ще се случи! 
А тогава …? 

 
(СЛ 8) В) МАГНЕТИЗМА на вярващите когато 
са ЗАЕДНО- Стихове 5-6 
Деяния 2:5  А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, 

благочестиви човеци, от всеки народ под небето.  2:6  И 
като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, 
защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия 
език.  

Тогава това което се случва ще привлече 
онези в чиито сърца има глад и жажда за Бога.  

Вярно е че събранието може да се 
увеличава поради това, че ние сме поканили 
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хора или сме довели някой при Христа, но 
чуйте: 

(СЛ 9) „в Ерусалим имаше юдеи, 
благочестиви човеци“  

Във Варна има благочестиви човеци. В твоя 
град или село има благочестиви човеци. Има  
хора, които имат глад и жажда за Бога. Има 
хора, за които много малко е нужно за да се 
решат да тръгнат със Бога. И тези човеци Бог ги 
знае и чака за да ги покани. Къде? Там където 
да има вярващи и пълни с Духа хора, които да 
им „говорят на техния език“. Този език не е 
задължително да е чужд. Този език може да е 
чист български, но е език който ще достигне до 
сърцата им и ще отвори врата там. Врата през 
която да влезне Святия Дух и да извърши 
кардинални промени.  

Идвайки в събранието на светиите, ти не 
трябва да забравяш, че Бог може да доведе 
някой днес, който има нужда да чуе Благат вест 
на разбираем за него език, изказан чрез твоите 
уста.  

Когато бях млад, моите родители ме учеха 
да се оглеждам и ако видя нов човек в църква, 
непременно да отида и да го заговоря.  

Много вярващи сякаш се страхуват от нови 
посетители. Заобикалят ги. Опасяват се че няма 
да намерят думи за да разговарят.  

„една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки 
един ги слушаше: да говорят на неговия език.“ 

Затова се моли Бог да ти даде дарбата 
„говорене на езика на новодошлите“. Защото 
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може да знаеш 7 езика и все пак да не можеш 
да кажеш на един търсещ човек онова, което 
той има нужда да чуе.  

Моли се когато идваш в събранието Бог да 
ти даде срещи в които да си полезен. Защото 
когато си полезен, тогава си благословен и без 
съмнение си пълен със Святия Дух. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така нека преговоря и сумирам 
казаното до сега: 

Бог изгражда Църквата си. Той работи 
много и непрекъснато в нея. Тази Църква не 
е сграда, но не е и твоята личност само. Тя е 
вярващи събрани ЗАЕДНО. И когато са 
заедно, тогава има сила в това събрание. 
Какво те мотивира за да искаш да се с 
вярващите в Църква. Църквата е общението 
на вярващи, събрани заедно и служещи един 
на друг и на Бога. Затова ние трябва да 
търсим няколко възможности през 
седмицата да попадаме в такова общение. 
Усещаш ли магнитната сила на Духовното 
общение?  

„И като се чу тоя шум, една навалица се 
събра …“ 

Ако идваш с желание. Ако идваш с 
очакване! Ако идваш да послужиш, тогава 
мястото където са събрани вярващите ще 
има магнетична сила. Ще привлича и хората 
ще идват. 
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В това общение се случват важни неща. 
Там Бог върши неща невидими в теб. Бъди 
готов и чакай Бог да те променя, да те 
шлифова, да те освещава. Търси тези 
промени защото там ти си нужен на Бога, за 
да може чрез теб да говори на познат език на 
тези които Той с Духът Си е поканил. Ти 
може да си езикът на Бога за някой. 

Сам Бог ще събира множествата от 
хора, когато ние гледаме на нашите 
събрания с нетърпение да бъдем там и 
очакване за сила. Ако не си редовен на 
богослужения, тогава не е добра идея да 
водиш нови души, защото ще им дадеш 
неправилен пример. Запомни!  Събирането 
на светиите не е седянка, не е клуб, не е 
мохабет. То е място където действа Божия 
Дух в сила за променя вярващите към 
святост и „динамос“-енергия,  а невярващи 
към мир с Бога.  


