
 

Серия: 

Тема: Истина и Криза 

 

 

 

Деяния 4:1-22 

 

Дата:17/06/2018г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Истина и Криза. Две думи от които много 
хора се боят. Въпреки това ние можем да 
кажем, че често Истината предизвиква Криза, 
а Кризата изкарва Истината на показ или 
избистря Истината.  
(СЛ 2) Историята на Петър и Йоан е доста 
добре описана от д-р Лука.  
Напомня ми на стълбите на Ол Соулс- 
нашата партньорска църква в Лондон. 
Винаги на стълбите пред църквата стоят 
просяци. Някои са сакати, други 
претендират, други са просто социално 
слаби. Никой обаче излизайки от църква, не 
им обръща внимание за да види имат ли 
нужда от изцеление. Така е и пред нашата 
катедрала. Така е вече навсякъде пред 
величествените храмове. Има хора които 
стоят отвън за да се възползват от 
човешкото милосърдие, а пренебрегват 
Божието такова.  

Ако прочетете внимателно текста, 
интересно ми е кой стих бихте подчертали 
като най-силен и значим. Кой стих би ви 
впечатлил най-силно? 

Може би 4-ти: църквата нарасна до 5 
хиляди души? 

Пр. Когато четях 5 и 6 стихове, това ме 
върна в един понеделник преди време в 
казармата. В неделя вечер, когато се върнах 
от отпуска, дежурния намери в куфарчето 
ми, малко Евангелче, което винаги носех със 
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себе си. Той вечерта е докладвал на 
Командира на поделението и в Понеделник, 
поделението гъмжеше от офицери с висок 
ранг. Когато ги видях, на мен за разлика от 
Петър и Йоан ми се подкосиха краката. Бог 
обаче, остана верен на обещанието си и 
когато бях изправен пред тях за да 
обяснявам, защо съм внесъл забранена 
литература в секретно поделение, Святия 
Дух ми вложи думи в устата и Бог обърна 
злото в добро.  Така и заради  Петър и Йоан 
в Ерусалим се беше събрал духовния елит 
на Ерусалим- стряскащо. 

Може би ще ви впечатли стих 12, където 
се декларира, че Исус е единствения път на 
спасение за хората.  

Мене ме впечатлява стих 13 и ще го 
изкажа със свои думи: 

Началниците бяха изненадани и  
объркани от смелостта на Петър и Йоан и 
като знаеха, че тези мъже бяха 
необразовани и обикновени, те не можеха 
да си обяснят куража им, освен с това че са 
били с Исус.  
 (СЛ 3) В този стих, най-силна за мен е 
фразата, „били са с Исус”. Желанието ми е и 
вие да се впечатлите от това твърдение, 
като разберем, какво означава то! 

Няколко факта: 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

2.1- Разкрити от кризата 
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Някой е казал, че кризата не прави хората 
смели, тя само изявява смелите.  

Вижте какво се случваше онзи ден в 
Ерусалим! Бяха се събрали група убийци с 
власт и възможности да убиват. Те добре 
осъзнаваха силата на страха, който можеха да 
предизвикат в ума на всеки, който не им се 
подчиняваше. Тази група заплашваше Петър и 
Йоан, че ако продължават да проповядват Исус, 
ще ги сполетят лоши неща. 

Пр. Не искам да се правя на герой когато 

разказвам тези лични историй, но паметта ми  
връща лентата назад и ще ви разкажа още 
една. Бях студент(първа или втора година) във 
ВМЕИ – Варна, а в църква бях един от 
младежките ръководители. Беше комунизъм. 
Един ден получих призовка за среща с офицер 
от милицията. Отидох на срещата и се 
изненадах, да видя цивилен млад мъж. 
Представи се за Сергей. Започна приятелски 
разговор с мен. Поиска съгласието ми, че 
трябва да се противодейства на всички 
вражески сили, които искат по различни начини 
да рушат нашето успяващо общество. Поиска 
ми съгласието, че църквата не трябва да бъде 
убежище на такива вредни хора и след това се 
опита да ме накара да говоря за някои личности 
в църквата. Отказах и заявих, че съм съгласен 
да говорим за вредни елементи, но не и за хора, 
които са редовни вярващи. Тогава изведнъж, 
той стана от любезен и приятелски настроен, 
доста гневен и заплашителен: 
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„Ти си студент, а ние можем да окажем 
въздействие във ВМЕИ!”-каза Сергей . 

За моя изненада в мен се появи един 
неспецифичен за мен кураж и решителност. 
Знаех, че  на другия ден можеше да бъда 
изключен или просто да не мога никога да 
взема следващия си изпит, но му отговорих без 
страх, че това не може да промени убежденията 
ми и отношението ми към хората в църква. 
Когато отговорих по този начин, видях какъв 
ефект има липсата на страх във вярващите, 
върху силни и с влияние техни врагове. Той 
просто омекна отново.  

 
Живота, често ни прекарва през кризи. Не 

винаги, но често, тези кризи, на пръв поглед 
могат да се избегнат със скриване на истината, 
съгласяване с лъжата или неправдата или 
невинна лъжа. Това е уникална измама. Бягаш 
ли от кризата, като покриваш истината, кризата 
ще се върне още по-силна и по-страшна. Защо? 
Защото в този свят, Сатана е реален. Ти може 
да скриваш успешно вярата си от хората, за 
дълго време, но Сатана разчита на това- да 
увеличи страха ти от това хората да знаят за 
вярата ти и да ти се подиграват или да те 
презират. Когато ти криеш от обществото, че си 
вярващ, Сатана има време да изработи план и 
стратегия да те атакува. Аз не казвам, да 

сложиш табела на гърба си – аз съм 

Християнин. Петър и Йоан, НЕ декларираха: 

Ние бяхме с Христос! Ние познаваме Христос! 
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Но когато ги попитаха, те без страх 
декларираха ясно в Кого вярват 
Деяния 4:7  И като поставиха Петра и Йоана насред, питаха 

ги: С каква сила, или в кое име, извършихте това?  4:8  
Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: 
Началници народни и Старейшини,  4:9  ако ни изпитвате 
днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез 
какво биде той изцелен,  4:10  да знаете всички вие и 
всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса 
Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото 
Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои 
пред вас здрав.  4:11  Той е камъкът, който вие зидарите 
презряхте, който стана глава на ъгъла.  4:12  И чрез 
никой друг няма спасение; защото няма под небето 
друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се 
спасим.  

Забелязахте ли, че се казва, че Петър 
„изпълнен със Святия Дух им рече”.  
(СЛ 5) Когато нямаш страх, Святия Дух ще те 
изпълни за да защитиш вярата си, а когато 
се боиш, страха ще те изпълва, за да 
мълчиш, скриваш истината или за да лъжеш.  

 
Призовавам всеки вярващ, да прогони 

страхове от всякакъв вид в ума и сърцето си. 
Ако живеем без страх от това да бъдем 
разкрити пред света, че сме „с Христос”, тогава 
умът ни не се занимава с глупави трикове, а е 
насочен към девиза:  
(СЛ 6) правдата над всичко около мен, като 
наша основна цел.  

Смелостта и куража, трябва да са част от 
характера на всеки Християнин. Страха е наш 
враг и ако го допуснем в нас, той ще ни пречи и 
спъва живота ни с Христос. Страха днес, често 
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се изразява в пасивност. Избирам от онова, 
което Бог очаква от мен, да върша само това, 
което няма да ме разкрие, няма да ме 
идентифицира с Църквата и Христос или 
ставам „Християнин под прикритие”. Искам да 
кажа, че ако аз съм такъв, Сатана има доста 
изненади за мен, а Бог стои и чака, да се 
променя, защото има план за мен, но 
страховете ми не влизат в него.  

Вероятно всеки от нас има своя „Петър и 
ранни петли” момент! 

Кризата, открива истината за всеки 
Християнин. Ако съм познал Христос, ако съм 
бил С НЕГО, аз няма да съм вече страхливец, 
аз няма вече да играя на криеница с 
невярващите около мен, няма да треперя да не 
ме разберат.  

Питаш се как да преодолееш страха ли? 
Питай Йоан! Той знае отговора: 
1Йоан 4:18  В любовта няма страх, но съвършената любов 

изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, 
и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.  

(СЛ 8)Обичай повече и ще се страхуваш, по-
малко! 

 

(СЛ 9) 2.2- Близо До Истината, но без 

нея 

Второто , което е интересно в нашия текст, 
е че, много от тези които осъждаха Петър и 
Йоан, бяха част от онези, които е възможно да 
са били с Исус. Вероятно да е имало и някои, 
които да са разговаряли с него. Може на някой 
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от тях, Исус да е изцелил близък или роднина. 
Тук ние трябва да разберем, че да си бил около 
Исус, е различно от това , да си бил с Исус. 
Учениците бяха с Исус и това ги промени. 
Когато някой е „с Исус”, това няма как да се 
скрие от хората. Дори враговете ти ще го 
разберат.  

Задавал съм си въпроса: Дали настина съм 
Християнин? Как да разбера дали съм 
новороден? Как да бъда сигурен, че съм 
Христов?  

За да разбереш, дали си Християнин, 
провери дали хората около теб, разбират че си 
Христов. Ти може да си бил около Христос, но 
никога да не си С ХРИСТОС! 

Пастирю, какво искаш да кажеш, с и около 
Христос!?  

Има хора, които симпатизират на 
Християните и Христос, но не биха си предали 
живота на Христос. Те обичат Църквата, като 
клуб! Те се събират с Християните като с 
приятели! Те ходят на Християнски събития, 
като на театър. Те правят добро заради 
имиджа. Те може дори да се похвалят, в удобен 
момент, че са от този кръг, но остават като 
сателити, които винаги запазват дистанцията и 
възможността да се откъснат, за да са 
независими.  

 
Вижте, Петър и Йоан не търсеха 

конфронтация, те не искаха да дразнят 
лидерите, те не протестираха срещу убийството 
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на Исус, те не водеха тълпа от бунтовници 
срещу богословието на садукеите. Те просто 
отидоха в храма за да се помолят. Те не 
търсеха обект, за да демонстрират чудеса. Те 
вършеха само онова което беше праведно в 
очите на Бога … и бяха забелязани. Нищо 
повече не се изисква или очаква от вярващия 
освен послушание на Божия глас и следване на 
Божието водителство.  

Да, това бързо ще те отличи от тълпата и 
вероятно скоро ще те вкара в проблеми и кризи. 
Да това може да те изправи пред врагове. Да 
това може да те преведе през трудности, но 
това е сигурния знак, че не си „около Христос”, а 
„със Него”. А кризите, те са част от живота на 
вярващия. Ако не съм гонен, малко или много 
заради вярата си, аз трябва да се попитам: С 
Христос ли съм? Ако не изгубя приятели заради 
вярата си в Христос, трябва да се запитам, 
дали всичко е наред. Ако близки не ме укоряват, 
че съм станал „прекален светец”, значи няма 
разлика между мен и хората в света.  Павел го 
декларира недвусмислено, когато пише на 
Тимотей: 
 2Tим. 3:12  Но и всички, които искат да живеят 

благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.  

Ако ни ми харесва тази декларация, тогава 
може да преосмисля решението си и да мина в 
орбита „близо до Христос”, „около Христос”, 
„пред Христос” или някаква подобна позиция, 
която ще ми осигури спокойна съвест и 
приемане от вярващите, но не и нужната 
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промяна, за да разбират хората, че съм „С 
ХРИСТОС”!. Не те съветвам да живееш в тази 
опасна позиция. Исус говори за нея: 

(СЛ 10) 
Maт 7:20  И тъй, от плодовете им ще ги познаете.  7:21  Не 

всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще 
влезе в небесното царство, но който върши волята 
на Отца ми, Който е на небесата. 7:22  В онзи ден 
мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли 
име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме, 
и не в Твоето ли име направихме много велики дела?  7:23  
Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; 
махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.  

За да не преживеем този ужас, ние трябва 
днес да прегледаме живота си и да видим, 
даваме ли плод за Христос. Живеем ли живот 
отговарящ, на посвещението ни. „С Исус” ли 
съм или се навъртам „около Исус”.  

Песента казва: 
 „Със Исуса искам да живея! Само с Него 

искам да вървя. Цел и път в живота не 
намирам, само Той излъчва светлина!...” 

 И така, две неща до тук:  
1. Първо, кризите в Християнския живот, 

разкриват до колко сме годни за последователи! 
Не трябва да толерираме страх в себе си, от 
евентуални гонения заради вярата ни.  

2. Второ, Трябва да сме внимателни, да не 
би да сме Христови сателити- Около Христос, 
но не С Христос! 

 

2.3- Готовността на Християнина  
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Петър и Йоан направиха онова, което 
вярващия винаги трябва да е готов да направи. 
Петър го формулира в своето послание: 

(СЛ 13) 1Пeтрово 3:15  Но почитайте със сърцата си 
Христа като Господ, като бъдете винаги готови да 
отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на 
всекиго, който ви пита за вашата надежда.  

Какво беше свидетелството на Петър? 
Откриваме го в стихове 10-12: 

(СЛ 14) Деяния 4:10  да знаете всички вие и всичките 
Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, 
когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез 
това име тоя човек стои пред вас здрав.  4:11  Той е камъкът, 
който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.  
4:12  И чрез никой друг няма спасение; защото няма под 
небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва 
да се спасим.  

Смело, силно и ефективно! Ех, да можехме 
и днес да получаваме ефекта на Петровото 
свидетество. Дали нашето свидетелство е 
несигурно, или слабо, не зная, но със сигурност, 
вече му липсва ефективността на онези 
свидетели. Вижте: 
(СЛ 15)   Деяния 4:4  А мнозина от тия, които чуха 
словото, повярваха; и числото на повярвалите мъже 
стигна до пет хиляди.  

Ние вече казахме, че Петър и Йоан нямаха 
за цел да разбунват духовете на враговете си. 
Нямаха желание да събират началниците в 
Ерусалим. Нямаха желание да повдигат 
богословски спорове със садукеите. Те дори 
нямаха намерение да правят Евангелизация на 
открито. Това което обаче за което горяха 
сърцата им, беше желанието Христос да се 
прославя всеки ден. Затова те бяха постоянно 
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готови да реагират на възможностите, които Бог 
им даваше. Те не искаха да пропуснат нито 
една от тях, дори с риск да влязат в затвора или 
изгубят живота си.  

Вижте последователността: 
Послушание на Божието очакване да 

вършат това което е право! 
Предизвикателството на нуждаещия се 

човек. 
Чудото 
Проповядване на тълпата за Исус 
Хиляди спасени 
Затвор 
Смелост  
Опит да бъдат спрени.  
В резултат, враговете на благовестието не 

можеха да го възпрат, защото то беше по-силно 
от тях.  

Враговете на благовестието гледаха и 
слушаха Петър и Йоан и разбраха: Тези са били 
с Исус! Как го разбраха? Като видяха копие на 
Исус в тях! 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

В заключение Можем да кажем, че Петър 
и Йоан копираха Исус в ежедневието си и 
тогава хората лесно разбраха, че са били с 
Исус.  

И за нас ще важи същото, ако положим 
усилия всеки ден да подражаваме на ИСУС. 
Ако не само носим на китките си гривнички с 
лозунга „Какво би направил Исус”, а 
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запишем този лозунг в сърцата си и 
започнем всеки ден да живеем с тази мисъл:  

(СЛ 16) Как би постъпил Исус, тук и 

сега?  

Варна няма друг начин да види Исус, освен в 
нас и чрез нас! Трябва да Го имитираме без 
страх ! Хората трябва да разберат, че ние 
сме С ХРИСТОС! Познаваме Го! Тогава ще 
постигнем и търсения и очакван ефект- 
враговете ни да се огъват, а хората да 
приемат ИСУС и църквата да расте! 
ХРИСТОПОДОБИЕ- нека това да бъде нашия 
девиз! 


