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1. УВОД- 

Миналата неделя, видяхме заедно, че 
Възнесението на Исус, на Елеонския хълм, 
макар и неглежирано от Матей и Йоан, има 
своето значение.  

Значението на Възнесението е, че то 
сложи началото на нов етап в благовестието. 
От Благовестие на Исус Христос от Назарет, 
то стана Благовестие на Църквата на Исус 
Христос от Назарет. Исус след 
Възкресението се преобрази и от човек, 
ограничен в много отношения, сега беше 
прославен и можещ всичко-седящ от дясно 
на Отец, царуващ като небесен цар, 
застъпващ се за нас пред Отец и защитаващ 
ни от Сатана-нашия клеветник.  

Днес обаче е празника Петдесятница и 
ние можем да погледнем към нещо, което 
прави Възнесението още по-значимо. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Как? 

Възнесения Исус Христос, изпраща 

Святия Дух на Църквата 

Ние четем чрез Евангелието на Лука, как 
Исус изрича обещаното от Отец, Святия Дух, 
който идвайки над църквата, да облече всички 
вярващи със сила отгоре.  
Луkа  24:49  И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на 

Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се 
облечете със сила от горе.  
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Четем и в Деяния, как апостол Петър 
говорейки пред хората за ставащото там в 
Горницата, той пояснява процеса на 
случващото се в онези дни: 
Деяния 2:33  И тъй, като се възвиси до Божията 

десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля 
това, което виждате и чуете.  

Бог е обещал още чрез пророк  Йоил това 
да стане: 

Йоил 2:28  И след това Ще излея Духа си на всяка 
твар; 
     При Възнесението си Исус изпраща Святия 
Дух, като по този начин, е осигурено Божието 
постоянно присъствие в църквата 
Йоан 14:16  И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг 

Утешител, за да пребъдва с вас до века.  

Така Църквата беше екипирана за 
световната си мисия. 

Тук много искам да видим една истина 
валидна тогава и днес: 

Ако искаме да видим Святия Дух спускащ 
се над нас, ние трябва да направим всичко 
възможно да издигнем максимално Исус . 

Колкото повече издигаме Исус, толкова 
повече ще сваляме Святия Дух върху нас. 
„Тогава- ще запиташ ти- как да издигам Исус? 

Ап.Петър има да ни каже нещо по въпроса: 
 
Кой според теб е Исус? 
Това не е мой или твой въпрос, макар и 

днес да стои пред всеки от нас. Този въпрос 
Исус го зададе на учениците си(Лука 9:20). За 
нас подробния отговор на този въпрос, е много 
важен.  
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За някой Исус може да е добрата семейна 
традиция. За други да е просто един стар навик. 
За трети Исус може да е просто един начин на 
поведение и живот- възприет морал и етика.  

Петър в Ев.на Лука даде кратък отговор и 
Исус беше доволен. Но дали Петър тогава 
можеше да даде подробен отговор? Защото ние 
четем в Деяния 10, че там Петър дава един 
доста обстоен отговор, основан на разбиране и 
зрялост. Този отговор искам да изследваме. 
Днес искам да видим чрез нашия текст, кой е 
Исус за ап.Петър. Сега той говори от опит и 
познаване на Исус. Ти можеш ли да кажеш кой е 
Исус за теб, също от личен опит и познания. 
Бих казал, че това са задължителните минимум 
познания, които всеки който е вярващ от 2-3 
години, би трябвало да знае, разбира и да е в 
състояние да обясни на други : 

 

1- Исус-Миротвореца- 36а 

Деяния 10:36  Словото, което той прати на Израиляните 
та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, 

Исус Христос донесе мир. Какъв мир? Мир 
между човеците ли? Не мисля. Между човеците 
мира ще да става все по-крехък. Исус внесе 
конфликт с най-близките ни,защото ни мислят 
за сектанти и фанатици, но … Исус донесе 
мира, между човеците и Бога.  
Рим. 5:1  И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, 

чрез нашия Господ Исус Христос;  

Ти който си бил грешен и осъден и мъртъв 
в греховете си, днес благодарение на вярата ти 
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в Исус и Неговата благодат си свободен, без 
осъждение и в мир с Бога. 
Йоан 5:24  Истина, истина ви казвам, който слуша Моето 

учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има 
вечен живот, и няма да дойде на съд, но е 
преминал от смъртта в живота.  

Ето това е мира с Бога. Бог не е вече твой 
Съдия, а … твой Баща( родител Който обича 
без задръжки). 

Разбрал ли си тази истина? Имаш ли 
вътрешен мир, че твоето спасение, не зависи от 
усилията ти да си добър, а от Божията милост 
показана в Христа. Ти може да си много добър и 
пак да не бъдеш спасен, защото най-големия 
грях е  
2Tим 2:10  и с всичката измама на неправдата, между ония, 

които погиват, защото не приеха да обичат 
истината, за да се спасят. 2:11  И затова Бог праща 
заблуда да действа между тях, за да повярват 
лъжа,  2:12  та да бъдат осъдени всички, които не 
са повярвали истината.  

Коя е истината? Аз съм Пътят  и Истината и 
Живота- казва Исус. 

И така, ти в Мир ли си с Бога? Всеки 
ден.Ако не си, тогава днес е денят в който да 
дойдеш при Миротвореца Исус и да поискаш от 
Него този мир. Застани смирено пред Него и в 
молитва отвори сърцето си и Му кажи, че 
вярваш безусловно в Него, в делото Му, в 
думите Му и Го помоли да отнеме от тебе греха 
и неправдата и да те умие в кръвта която е 
пролял и за твоите грехове. 

Това е благовестието на мира идващ чрез 
Исус Христос. 
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Чувал ли си това благовестие? 
Знаеш ли това благовестие? 
Вярваш ли в това благовестие? 
Казваш ли това благовестие на други? 
Учиш ли други на това благовестие? 
Издигаш ли Исус като най-великия 

Миротворец в твоя живот? Да си в мир със 
Бога означава също, че всяко твое решение ти 
го взимаш и предприемаш действия само след 
като имаш вътрешен мир, че действията ти са 
по Божията воля. Познаваш ли вътрешния мир 
с Бога? Ти може да си вярващ и пак да си 
попадал в състояние на липса на мир с Бога, 
защото не си уверен, че това което 
предприемаш е по волята му. Какво прави 
тогава вярващия? Търси докато го получи.  
Разбираш ли от какво си избавен? Издигни 
Исус! Издигни Го високо за да Го видят и други! 

Отче, отвори всеки ум на това място 
да разбере истината на примирението!!! 

Петър не спира тук. Той в този момент се 
намира пред езичниците. Евреина е пратен от 
Святия Дух при езичници за да им каже 
истината: 

2- Исус- Господаря- 36б 

Деяния 10:36  … Исуса Христа, (който е Господар на 
всички),  

Когато чуеш, че Евреин ти говори за някой 
че му е Господар, този Някой не е човек, а е 
само Бог.Еврейската нация за това е мразена 
от много хора и до днес, защото те не приемат 
никого освен Бога над себе си. 
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Петър нарича Исус, Господар на всички. 
Ние можем да допуснем, че той вече е разбрал, 
една истина, че Исус е за всички, не само за 
Евреите. Затова той приканва езичниците да 
приемат Исус, не като учител, рави, свещеник 
или нещо от този род, а като Бог.  

Има много хора днес по света и в България, 
които се наричат Християни, но не приемат 
Исус като Бог. Ако ти не приемаш Исус като Бог, 
тогава не се наричай Християнин. 
Християнската вяра, е основана на 
убеждението, че само Бог може да осигури 
спасението на грешната човешка раса. Няма 
човек, който със свои усилия и по човешки 
правила и с човешка мъдрост може да достигне 
до Божията правда. Само Бог може да даде 
подарък на хората правда с която те да могат 
да живеят в Неговото присъствие и Неговата 
святост.  

Тук някой може да ми противоречи, като 
попита: А защо този специално текст, в моята 
Библия е в скоби. 

Да, текстовете които са в скоби, не са 
намерени във всички(5 000) манускрипти, които 
са налични днес. Това поставя голяма 
въпросителна, дали текста е бил в оригинала 
или е допълнен в по-късен етап. Това 
твърдение, обаче не винаги означава, че текста 
не е в оригинала. Той може да е съзнателно или 
несъзнателно пропуснат от преписващия. Но 
ако текста е поставен(макар и в скоби) в нашата 
Библия, това означава, че този текст не влиза в 
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противоречие и е подкрепен от други сигурни 
текстове в останалата част от Библията.  

Това е истина и за нашия текст. Исус е Бог 
и това се потвърждава и от други места в 
Словото. Ако имаш проблем с това, тогава 
можем в друго време да говорим по темата, но 
помни и не забравяй:  

Ако не вярваш, че Исус е Бог ти ще имаш 
винаги проблем с вярата си. „Човек” не е в 
състояние да се справи с нашите грехове и да 
ни осигури правда достатъчна за да ни вкара в 
небето.  Бог обаче може!!!  

Можеш ли да изповядаш (значи да 
приемеш и повярваш), че Исус е Бог-Господар 
на твоя живот? 

Когато Бог изпраща Спасител на земята, 
Той не праща някакъв Джеймс Бонд или Дан 
Колов. Бог не изпраща дори някой от своите 
петзвездни маршали като Архангел Михаил, или 
Гараил. Той праща „Господаря на всички”- Исус 
Христос.  

Можем ли да разберем смисъла на думата 
„всички”. Исус е Господ на всички-Евреи и 
езичници(цялата човешка раса). Той е Господ и 
на всички поднебесни същества- демони, 
духове, дори Сатана(не зная защо, но тези 
създания не реагират на името на Бога, така 
както реагират на името на Исус). Той е и 
Господар на всички небесни творения- Ангели, 
Архангели, серафими, херувими и всичко което 
е създадено, защото Той е участвал в 
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създаването им и е техен Творец. Затова Исус е 
и Вселенски цар.  

Ап. Павел потвърждава тази истина в много 
по-обширен формат: 
Eф. 1:19  …. сила, която е според действуването на могъщата 

Негова(Божия) мощ,  1:20  с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури 
да седне от дясната Си страна на небесата,  1:21  
далече по-горе от всяко началство и власт, сила и 
господство, и всяко име, от което се именуват, не 
само в тоя свят, но и в бъдещия.  1:22  И всичко 
покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава 
над всичко в църквата,  1:23  която е Негово тяло, 
изпълнено с пълнотата на Този, който изпълнява всичко 
във всички.  

Разбираш ли Кой е твоят Спасител? 
Издигаш ли Името Му, над всичко в твоя живот? 
Приемеш ли Го за Върховен господар? 
Разбираш ли кой си ти, в очите на Бог, само 
поради факта, че си част от Църквата –тялото 
Христово? Издигни Го и ще бъдеш издигнат! 
Издигай повече Исус и повече от Духа Му ще 
слиза върху теб! 

 
Апостол Петър продължава да издига Исус 

в очите на тези търсещи истината езичници. 
Освен Небесен Миротворец, освен Господар 
над всичко в цялата вселена, Той е и: 

3- Исус- Помазаника- 38а 

Деяния 10:38  именно, Исус от Назарет, - как Бог го 
помаза със Светия Дух и със сила; …..  

Момент, може ли Господаря на Вселената 
Исус, да бъде Исус от Назарет? Това не е ли 
иронично! Не е ли пародия? Исус от Назарет е 
сина на дърводелеца. Той работеше в 
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работилницата на Йосиф. Продаваше мебели!? 
Шегувате ли се? 

Много  е важно да знаем и да не се 
срамуваме от този факт- че Исус Който е над 
всичко Господар, поставен от Бога, е и … Човек. 
Човек като мен и теб, но … с една важна 
разлика- без грях.  

Защо е важно това? 
Защото Бог стана човек , за да ни направи 

като Себе Си. 
Човек прие Духа и Сила , за да ни покаже, 

как се живее за Божието царство. 
Да издигаш Исус пред света, не означава 

само да можеш да говориш за Него, а и да 
живееш като Него.  

Приел Исус, ти получаваш и Неговото 
помазание и Неговата сила, защо? За да 
вършиш Неговите дела в твоето време и в твоя 
свят.  

Помазаника оставя Помазание на всички, 
които Го приемат и следват. И тук е ключа към 
приемането на Святия Дух. Исус показа, че 
живота в правда и святост е възможен със 
силата и действието на Святия Дух. Исус дойде 
като обикновен човек и чрез Святия Дух живя 
победоносно над греха и с това ни даде пример. 
Ние също можем да живеем победоностно над 
греха в живота си, ако се възползваме от  
Святия Дух. Ти си в Тялото Христово. Ти си в 
атмосферата на Святия Дух. Ти чрез Христос си 
поставен високо в света. Но нека се разберем! 
Това „високо” не означава, че си поставен за да 
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господстваш над света, а за да бъдеш Христос 
за света(след малко ще видим какво означава 
това).  

 
Петър издигаше Исус в очите и сърцата на 

невежите езичници. Ние също трябва да 
издигаме Христос в очите на невежите атеисти, 
мюсулмани, и всички други, за които Бог е 
далеко и високо. Исус-Миротворец, Исус- 
Господар, Исус- Помазаник 

4- Исус- Освободителя- 38б 

Деяния 10:38 … който обикаляше да прави благодеяния 
и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше 
с него.  

Обикаляше да прави благодеяния и да 
изцелява угнетяваните от Дявола. 

Злото и болестите са продукт на Дявола. 
Бог може да ги използва понякога, но те не са 
негово производство. Той ги използва все пак 
или да насочи вниманието на човека към Себе 
си или за да се прослави. В случая с Йов, Бог 
използва болестта му за да докаже на дявола, 
че взаимоотношенията Му с човека не са 
основани на принципа „давам ако получавам”. 
Той доказваше на Дявола, че 
взаимоотношенията Му с човека са базирани на 
сериозно и дълбоко чувство на любов и 
уважение/респект. 

Извън това обаче, човешките страдания не 
са онова което Бог иска за нас. Онова което Бог 
е приготвил за Своите е много различно от това 
което ние живеем днес: 
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Rev 21:3  И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще 
бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 
21:4  Той ще обърше всяка сълза от очите им, и 
смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, 
ни плач, ни болка; първото премина.  

Това е Божия рай за спасените. Това 
истинския дом за освободените.  

Ние сме от освободенитe 
Ти си освободения, който иска да 

освобождава!!! 
Можеш ли ти освободения и безгрижния, да 

гледаш спокойно и да спиш спокойно, когато 
робите които са измъчвани от Сатана са около 
теб, а да не кажем, че може да са и в домът ти- 
родителите ти, дeцата ти, внуците ти?  

Ние сме Христовите посланици на тяхното 
освобождение. Не е редно да се радваме на 
личната си свобода, и  да нехаем за тяхната 
съдба. 

Да издигаш Христос означава да 
освобождаваш робите на Сатана от веригите на 
греха, така както и го правеше и Той. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така, днес на празника на Петдесятница, 
ние мислим и си припомняме, факта, на 
изпращането на Святия Дух върху 
църквата. Възнесението на Исус трябваше 
да стане, за да дойде Святия Дух на 
църквата. Тази размяна на ролите между 
Исус и Святия Дух, може да бъде образ на 
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онова което трябва да става в нашия 
живот. Основна задача на Святия Дух е: 

Йоан 16:13  А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви 
упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, 
но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните 
неща.  16:14  Той Мене ще прослави, защото от 
Моето ще взема и ще ви известява.  

 
Затова можем да кажем, че когато полагаме  

усилия да бъде прославен или издигнат Исус, в 
света и в живота на хората, там Святия Дух ще 
идва със сила и дарби и ще съдейства. 

Днес ще завършим с Петровите 
характеристики, които той използва за да 
издигне Исус в очите на езичниците. 

Издигай Исус като Го представяш пред 
света като: 

-Миротвореца-кажи на  хората какъв мир с 
Бога, Исус е установил в твоя живот когато си 
Го приел. 

-Господаря-като им кажеш, че Той не е 
просто човек. Той е Твореца на Вселената,  
Господар на всички и Бог. 

-Помазаника- разкажи им, как Святия Дух ти 
помага да живееш свято, да не робуваш на 
греха, страстите, пороците и това не ти е 
тежест, а радост и удоволствие. 

-Освободителя – разкажи им, за свободата 
си в Христос. 

 
Има още четири неща които да представяме 

на търсещите, за да ги впечатлим с Исус.  
Исус- Жертвата/Разпнатият- 39 
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Исус- Изявеният чрез сигурни свидетели- 40-
41 

Исус- Съдията, който ще съди онези които са 
отхвърлили името Му и жертвата Му- 42 

Исус- Спасителя, който прощава греховете 
на света, чрез вяра в Него- 43 

И когато така издигаш Исус, ще ставаш 
свидетел на онова, което видя и Петър и 
другите с него- как Святия Дух слиза и 
работи в сърцата и душите на тези на които 
свидетелствувате. 


