Taйната църква (1)
ФЦГ-М академия 2017, част 03

ФЦГ-М академия 2017, част 03 – Taйната църква (1)

1. Църквата: Стълб на истината
•
•
•
•

1.Тимотей 3,15 - „основа“, фондамент, опора, стълб
Истината бива открита чрез Исус
1.Коринтяни 3,11 – Исус, фондаментът (основата)
Ефесяни 2,20 – Изграден върху основата на _______________
Исус____________________________________

2. Църквата – голямата тайна
•
•
•
•
•
•
•
•

Ефесяни 5,32 – тайната за Исус и за църквата
Ефес. 3,4-10 – божествената тайна (на Исус Христос)
в началото скрита (5)
сега, открита на апостоли и пророци (5)
нациите стават сънаследници (6)
чрез църквата идва откровение (10)
Ефес. 1,9-10 + 22-23 – тайната на Неговата воля
Христос – Главата на църквата

3. „Същността“ на църквата
•
•

Каква/как е църквата?
Какво я описва?
o
o
o
o

•

Материя
Как живеят хората в църквата?
По какъв път вървят те?
Как може Бог да се открие?

Съществени белези на църквата:
o
o
o

а.) Динамика: Инвестиция, обучение, евангелизация
б.) безопасност/сигурност: родно място, сърдечност, стадо
с.) Ред и стабилност: царство, строеж, тяло
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4. „Как“ трябва „да стане“ една църква?
•

Деяние на апостолите 2,42
________________________
o ________________________
o ________________________
o ________________________
Колосяни 1,28 (27-29)
o ________________________
o ________________________
o ________________________
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o

•

o
•

Филипяни 2,1-5
o
o
o
o

Опрощение/насърчение в _____________
Утеха __________________
Обединение ______________
сърдечно _______________и______________

5. Различни хора в църквата
Църквата се състои от обичани от Бог хора, които са безрезервно приети от Него и които
се намират в един непрестанен процес на променяне.
•

1.Йоаново 2,12-14
o Дeca





познати на Бащата
______________________
______________________
______________________


o

o

_______________
 да преодолееш лошото
 ______________________
 ______________________
 _____________________
__________________
 Разпознат ОНЗИ, който от самото начало Е
 _______________________
 _______________________
 _______________________


FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de - Teil 03

Seite 10

•

1.Коринт. 3,1-5
o
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o

o

•

непълнолетни/малолетни хора
 знаци:
___________________________________________________________
духовни хора
 знаци:
___________________________________________________________
плътски хора
 знаци:
___________________________________________________________

1.Солунци 5,14
o необичащи реда (също: упорити/непокорни, невъзпитани,нахални)
==> мъмрене/кастрене
o

малодушни (също: унили,отчаяни)
==> утешение

o

слаби (съвест, доверие в Бог,и т.н.)
==> приемане

o

Търпение към всички!

6. Мойте Взаимоотношения в църквата
•

Какви са твойте взаимоотношения в църквата?
o Опиши:
Мойте взаимоотношения като работник
Das Dreieck... Tриъгълника с БОГ (Gott), Аз
(Ich), Ти (Du)
o нашите взаимоотношения
трябва да растът – Ефесяни 4,16
o допир/докосване
o „предаване“

Liebe= Любов
Demut= смирение,покорност
Hingabe= всеотдайност,усърдие
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Gnade= милост
Glaube= вяра
Gehorsam= покорство
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Selbstwertgefühl= самочуствие

7. Църквата: Навънповиканата
•

•

•

•

•

•

Църква = „екклезиа“ (или еклесия)
o ек = навън
o калео = повикана/призована
Църквата е изкупена чрез собствената кръв на Господа! (Деяние на ап. 20,28+29)
o Какво означава това, „навънповикан/-призoван“ за нас?
А. Прозована да бъде вън от греха
o спасена от греха, освободена от закона на греха (Рим. 6,1)
o 1.Йоаново 3,4 ==> да не съгрешавате
o 1.Йоаново 5,18 ==> който е роден от Бог, не съгрешава ==> нормално
полужение
o 1.Йоаново 2,1+2 ==> какво става, когато ние съгрешаваме?
o Важи: ние сме призовани, да живеем вън от греха и да прославяме Бог с
живота си!
Б. Призовани да бъдем вън от света
o в света, но не от света
 Йоана 15,19 – Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, а
понеже не сте от света но Аз ви избрах от света, затова светът ви
мрази.
o Йоан 17,14 – светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм
от света
o Йоан 17,16 – Те не са от света, както и Аз не съм от света.
o Какво разбирате под „свят“
 ние живеем в света (космуса)
 но не сме от това часово време/светско време
 това означава, че нашето Същество е променено и обновено чрез
Исус Христос. Ние сме оформени и се повлияваме от „небесния свят“.
С. Ние сме повикани навън, за да ходим в светлина
o 1.Йоаново 1,5 – Бог е светлина и в него няма тъмнина
o 1.Йоаново 1,7 – ние сме призовани да ходим в светлината
o Исус- Аз съм светлината на света – Йоана 8,12
o Нашата мисия/задача, и тази на църквата:- Вие сте светлината на света (Мат.
5,14+15)
Д. Повикана да имаш Общение с Исус
o Ние сме призовани за едно прекрасно „общение“ с Исус
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Tова се случва конкретно чрез общението с Бащатата и със Святия Дух!
o 1.Йоаново 1,3 - Общение с Бащата и с Неговия Син Исус Христос
o 2.Коринтяни 13,13 общението със Святия Дух
o 1.Коринтяни 1,9 общение със Сина на Гослода – Исус Христос
o 1.Кор. 10,16 – Чашата/общение в Христовата кръв? Хлябът/общението в
тялото Христово?
o 1.Йоаново 1,6 Когато кажем... (Общност/общение с Исус)
Д. Прозована за ощение един със друг
o От общението, което имаме ние с Исус, расте едно общение един с друг!
(1.Йоаново 1,7)
o Един силен аспект на това да бъдеш призван е общението един с друг!
(Деяние на ап. 2,42)
Ф. Призован да работиш/служиш
o Какво иска да направи Исус от нашия живот?
o Призован навън зачи: ние сме призовани да работим за Него.
o Ти приемаш ли това призвание в твоя живот?
o Готов ли си да му служиш-такъв какъвто си?
o Деяние на ап. 13,1фф – повикан от святия Дух да служиш!
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o

•

•

8. Сам Исус строи своята църква.
•
•

•
•
•
•

Мат. 16,18 – аз искам...строя
Ние често се мъчим да изграждаме църквате и опитваме това или онова.
Основното за нас, което е и много важно, е че Исус самичък изгражда/строи
църквата. Ние сме Негови работници (1.Коринтяни 3,9). За нас е важно, ние да
виждаме нашата зависимост от Него.
Исус: Аз искам да строя (виж по горе)
Сам Исус е основния камък/основата (1.Кор. 3,11)
Сам Бог прави така че да има възрастяване (1.Кор. 3,6)
Построяването/строежът расте чрез Него/в Него (Ефесяни 2,20)

9. Църквата като семейство
2.Коринтяни 6,18 -“...и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва
всемогъщия Бог.
Този цитат от стария завет (Исая 52,11; Езекил 20,41; Самуил 7,14) бива отново споменат
от Павел. Църквата е семейство. Божието семейство! Всеки в Божието семейство си има
мясо в него и също задача. Семейството трябва да бъде готово да се съобрасява с
останалите членове на семейството, да ги приема/да се съгласява.
В Божието семейство, всеки по отделно си има своята задача, затова говорим за
„семейство с интегрирано предприятие“. Даже най-малките могат да поемат малки
задачи и по този начин да помагат.
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•
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•

•

•

А. Църква – среда със семейна сигурност
o Никой не стои/устоява сам
o нови родители, братя и деца – Марк 10,29.30
o Членовете на Божието семейство Ефесяни 2,13.14.20
o семейни другари/приятели на вярата – Галатяни 6,10
Б. Здрави взаимоотношения в едно здраво семейство
o Комуникация – Ефесяни 4,25.29фф
o Уважение – Филипяни 2,3
o Съобразителност – Римляни 15,1/ 1.Солунци 5,14
o Отзивчивост – Галатяни 6,2
С. Всеки има своята задача в „семейното предприятие“
o никой не е излишен/няма някой, който да може всичко 1.Кор. 14
o Работно място с възможност за изкачване Ефесяни 4,13/1.Йоаново 2,12-14
o Ти заел ли си вече твоето място?
Д. Църква- място, на което деиства божията справедливост (1 Кор. 6,1-8)
o Спорове пред невярващи? (4)
o всъщност като цяло не е добре (7)
o и ако е наистина необходимо: „мъдър съдия“ (5)

10. Църквата като тяло
„вие сте тялото Христово “= новозаветното послание към църквата
(1.Кор. 12 и Римляни 12)
А. Църква като „добре функциониращ“ организъм
1.Коринтяни 10,16+17; 1.Коринтяни 12,12-30 – Стих 13: Ние всички сме кръстени чрез един
дух и в едно тяло. Ние научаваме:












когато някой член страда, страдаме всички
един член не може да каже че няма нужда от другите
разнообразие е желано и необходимо
въпреки различните членове, тялото е „едно“ (Стих 20)
ние неможем да кажем: „нямам нужда от теб“
и най-слабите части са необходими
по малко почитните трябва да бъдат особенно уважавани
частите трябва да се грижат една за друга
в тялото нетрябва да има разделение
ако някои от частите се радва, тогава се радват всички
Христос е Главата на тялото
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Б. Живот, който расте
Ефесяни 4,(11-)16 – Тялото трябва да се изгражда, това става когато членовете помежду
допринасят за това, у всеки да има разтеж.)
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Колосяни 2,19 – тук става въпрос за растежа на Бог, не за нашите човешки
разбирания/представи
Даже и външния растеж принадлежи към това: Деяния на ап. 9,31 / Деян. 12,24 (виж също
Маи.13,1-23/2.Петрово 3,18)
•

С. Църквата – място на здраве
o Тялото Христово се нуждае от духовна чистота (гр..: Здраве)

o

Тит 1,13+2,2 – Здрав във вярата, в любовта и търпението
 за това са необходими и здравото учение (2.Тим. 4,3) и здрав пример
(Тит 2,7.8)
Болестта е опасносна

o

1.Кор. 12,26 – един болен член въвлича и другите в това и те да
„пострадат“
 Евреи 12,15 и 1 Кор. 5,6-8 – опасността от заразяване
2.Тимотей 1:13 – Примера на здравите думи





•

Д. Църквата – място на което има от Бог повлияно единство
o обща храна (Извор): 1.Кор. 10,17 един хляб за всички (клетки-)части
o животоспасяващи допълнения: 1.Кор. 12,12-30
o от Бог пожелано разнообразие (Римляни 12,4-6)

•

Е. Църквата е място на групова работа
o всички работят заедно за една или повече цели
o повреме на работа мисли всеки за другия
o не е нужно всеки да може да прави всичко!
o В групата може някой да помага/работи за свършването на опреденена
работа, с която той не би могъл да се справи сам.
o Всеки в групата трябва да има нагласа да служи/слугува.

следва продължение
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