
 

 
 

 

 

 

         Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.                                                   

И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.  

И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.  

И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът 

им даваше да изговарят. Деян 2:1-17 

 

Дух Светий слезнал върху апостолите във вид на огнени  езици, в знак  на това, че Той дал на 

апостолите способност да проповядват Христовото учение на всички народи;  

Слезнал във вид на огън в знак на това, че Той опалва греховете,  освещава и съгрява душите. 

Когато  Светият  Дух, слезнал (във Вавилон), смесил езиците,  така че  разделил народите. Когато 

слезнал над апостолите във вид  на огнени  езици, Той ни е призовал всички към единство, и ние 

единогласно славим Всесветия  Дух. 

 



 
 

ПРОПОВЕД НА АПОСТОЛ ПЕТЪР. Деян 2(22-24, 32-33, 36-41) 

Деян 2:22-24, 32-33, 36-41 

 
Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от 

Бога със сили, чудеса и личби,...Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие 

хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; но Бог Го възкреси , като 

освободи от смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи. 

Нека наздраво да знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи 

Господ и Христос. 

Покайте се, и всеки от вас да се кръсти  в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще 

приемете дара на Светаго Духа. 

Които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три 

хиляди души. 

Така започнало да се устройва  Царството Божие на земята, т. е. светата Христова Църква. 

Апостолите чрез ръкоположение поставяли  епископи и свещеници, за да  проповядват  

християнското учение. 



 
Благодатта на  Светия Дух, дадена на  апостолите във вид на  огнени езици, и сега се преподава  в 

Православната Църква - в Св. Тайнства чрез апостолските приемници –  епископите  и 

свещениците.  

Слизането на  Светия Дух над апостолите ние наричаме Петдесетница или  Ден на Пресвета 

Троица, който се счита за Рожден Ден на Църквата. На този ден, в храма се раздават осветени 

орехови листа, като знак на това, че Бог  с Животворящия Си Дух обновил хората за нов живот. 

 
 

 

ЖИВОТЪТ НА ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНИ.  Деян 2 (42-47) 

 

Вси1 же вёровавшіи бsху вкyпэ, и3 и3мsху 
вс‰ џбщz. 

Всички вярващи бяха заедно, и всичко им 

беше общо;  

 

И продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. 

И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с 

весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ.  

 
ГDь же прилагaше по всS дни3 цRкви спасaющыzсz.                       

Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. 

 

 



 

 

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ХРОМИЯ.  Деян 3(1-16) 

Петър и Иоан отишли в храма на молитва. При вратите на храма, наречени  Красни, стоял просяк, 

хром (сакат) по  рождение. Той попросил от тях милостиня. 

Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа 

Назорея стани и ходи! 

И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените, и като 

скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. 

Множеството народ в изумление от това чудо се стекло в притвора, наречен  Соломонов, където  

били апостолите. Тук  апостол Петър произнесъл втора проповед за възкръсналия  Господ. Много 

от слушащите апостола повярвали; и броят на мъжете бил около 5000 човека.  

 

ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИЯНИТЕ ОТ ИУДЕИТЕ. Деян 4:1-22 

 

Свещениците, началниците иудейски и садукеите,  ядосани от проповедта на Петър и Иоан, 

заповядали да ги хванат и  отведат под  стража.  

На другия ден се събрали в Иерусалим началниците, старейшините, първосвещениците, сред 

които били Ана и Каиафа, и, ги попитали: «С каква сила, или в чие име сторихте вие това? »   

Петър  им отговорил: «Нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името 

на Иисуса Христа Назорея, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя 

стои пред вас здрав. » 

Нёсть бо и3н0гw и4мене под8 нб7сeмъ дaннагw въ 
человёцэхъ, њ нeмже подобaетъ сп7сти1сz нaмъ.  

Защото под небето няма друго име, на човеци 

дадено, чрез което трябва да се спасим. 

Виждайки изцерения човек да стои с тях, нямали какво да възразят. И като повикали апостолите,  

строго им заповядали  никак да не говорят, нито да поучават в името Иисусово.  

Пeтръ  же и3 Їwaннъ tвэщaвша къ ни1мъ 
рёста9 Ѓще првdно є4сть пред8 БGомъ, вaсъ 
послyшати пaче, нeжели БGа. 

Но Петър и Иоан им отговориха и рекоха: съдете, 

дали е справедливо пред Бога - вас да слушаме 

повече, нежели Бога; 

Ние не можем да не говорим за това, що сме 

видели и чули.  

  

 Тогава началниците, като ги заплашили, пуснали ги, понеже поради народа не намирали как да ги 

накажат; защото всички прославяли Бога за станалото. 

А човекът, с когото станало това чудо на изцеление, бил на повече от четирийсет години, и през 

всички тях той бил хром.  
Деян11:26

 Цяла година те се събирали в църква и поучавали доста народ; и първом в Антиохия 

учениците били наречени- християни. 

 

 С времето, всички вярващи в Господа Иисуса Христа започнали  да се наричат християни,   а 

учението и живота във вярата  Христова  - християнство.  
 

Бързото  разпространение на християнството възбуждало страх и ненавист в иудейските 

началници. Те започнали да преследват християните, да настройват народа против тях и да ги 

обвиняват пред римската власт.  

 

 
 
 



Приемственост в Св. Православна Църква 

 

 

   

                           
    



Седемте Църковни тайнства 

 

КРЪЩЕНИЕ 
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БРАК 

(ВЕНЧАНИЕ) 
EЛЕОСВЕЩЕНИЕ 

(МАСЛОСВЕТ) 
 

 

 
СВЕЩЕНСТВО 

Тайнство - установено  от Бога  свещенодействие, 

чрез което на човека се подава благодатта  на Светия  Дух. Без тия 
благодатни дарове човек не може да живее духовно, нито да се спаси. 
Господ Иисус Христос, Който слезе на земята, за да ни примири с 
Бога, основа Църквата Си, в която установи да се извършват от 
апостолите и техните приемници св. Тайнства. Чрез тия тайнства текат 
към нас като струи от жива вода Божии милости, които умиват, 
обновяват, подкрепят душите ни. Епископите, като приемници на 
апостолите, и свещениците, ръкоположени от епископите, извършват 
само видимите действия в тайнствата, които се съединяват с 
невидимите, благодатни, тайнствени действия на Светия Дух. 
Поради това те се наричат тайнства. Невидимата сила на 
спасителната благодат се дава при тия действия от Самия Бог. В 
Православната църква има 7 св. Тайнства: Кръщение, 
Миропомазание, Причащение, Покаяние (Изповед), Свещенство, Брак 
и Елеосвещение (Маслосвет). В св. кръщение човек се умива от 
първородния грях и от всички грехове, сторени до кръщението, и се 
ражда за нов, духовен свят живот. В св. Миропомазание той получава 
благодатта, която му дава възможност да расте духовно, която го 
укрепява в духовния живот и му дава способността да се бори с 
враговете на своето спасение, да преуспява във вярата и в 
християнските добродетели. В св. Причащение християнинът приема 
като духовна храна истинското Тяло и истинската Кръв на Господа 
Иисуса Христа за прошка на греховете и за придобиване на вечен 
живот. В св. Покаяние човек се лекува от духовните си недъзи, от 
порочните си наклонности и от греховете, които е сторил след 
кръщението. В св. Брак той получава благодат, която освещава 
съпружеството, раждането на деца и възпитаването им.                                   
В Елеосвещението християнинът, чрез изцеряването от духовните 
си немощи се лекува и от телесните си болести. В св. тайнство 
свещенство се получава благодатта за извършване богослуженията 
и за духовното възраждане и възпитаване душите чрез преподаване 
здравото православно учение и чрез извършване на тайнствата. 

 


