„Моята църква е...“
ФЦГ-М академия 2017, част 04

ФЦГ-М академия 2017, част 04 – „Моята църква е...“

1. Повторение
•
•
•

Църквата , стълб на истината
Бог ни открива своята тайна:“Църквата“
Как фукционира църквата

2. Как живееш ти/преживяваш ти църквата?
•
•
•
•
•

Когато мисля за църквата-ми излизат следните картини/преживявания пред очите:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

3. Църквата като стадо
Църквата е място, на което всеки може да се чуства като у дома си!
Йоан 10 глава- едно стадо със съвсем друго качество
А. Пастирите
•

•

Христос е
o пасториначалникът – 1. Пет. 5,4
o „Меликия пастир“ - Евреи 13,20
o добрия пастир – Йоан 10,11
Mисията/задачата продължава... Йоан 21,15-17/Матей 9,36-10,2
o Пасторите като дар за стадото – Ефесяни 4,11
o
o

Старейшините(пресбитерос)- като пастири и надзорници – Деяние на апостолите
20,28
като пример за подръжание – 1.Пет. 5,2

Б. Овцете в стадото
•
•
•
•
•

Хора без пастор не могат да се ориентират
Еремия 3,15 – пастор според Божието сърце
Еремия 23,4 – пастируването ще изгони страха
Марке 6,34 – Исус съжали множеството без пастир
Матей 26,31
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•
•
•

Йоан 10,12 – наемникът избягва, овцете са без защита
1 Петрово 2,25 – без пастир попадат в заблуда
Езекил 34,8 – овцете стават плячка, ако го няма пастира

С. Служението на стадото
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•

Събиране на разпръснатите – Лука 19,10
o чрез купуване – Деяние на ап. 20,28
o чрез повикване – Йоан 10,27/2. Коринтяни 5,20
o Целта:
а. едно стадо – Йоан 10,16
б. Наследство – Лука 12,32
ц. господство – Откровение 2,27

Внимаваи: Повикване и/или Реакция?
•

Грижата – бъди взискателен! 1 Пет. 2,2
o всичко олколо грижата: Йоан 10,9+10/Йоан 7,37 --> Псалом 23,1
o Ежедневното меню:
а. Любов – 1 Йоаново 4,7
б. Внимание – Деяние на ап. 15,36
с. Истина 2 Тимотей 2,15
д. Напомняне/предупреждение – Евреи 13,22

•

Внимвние: Възможна е поява на дефицит! - Евреи 12,15

Забележи: Педложение и търсене?
•

Грижата за здравето има голям приоритет! - Тит 2,2
o внимавай да не помагаш прекалено малко усилия – Притчи 27,23/ 1 Коринтяни
9,16
o защита – Деяние на ап. 20,30

Забележи/внимавай: Нужда от грижа и специално отношение?
Хармонията на взаимоотношенията между пастор и стадо зависи от готовността на пастира, да
предприеме всичко което би було добро за стадото и да приема изпълнителността и
предлагането на стадото.

4. Църквата като булка
А. Голямата тайна: Христос и неговата Църква
•

Мъж и жена – Ефесяни 5,32 (22фф)
o Сгодена като чиста девица – 2 Кор. 11,2
o Сватба/агне и булка – Откровение 19,7.8
o една плът --> един Дух – 1 Кор. 6,17
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•

Глава и тяло – Ефесяни 1,9.10.22.23
o като мъж и жена – Ефесяни 5,23
o взаимно „запълване“ - Ефесяни 1,23 („допълнение“ виж Битие 2,18-24)

•

Бог прибавя към своята невяста – Ефесяни 3,4-6(-10)
o Бог дава единство – Ефесяни 2,13-18
o едно стадо от две противоположности – Йоан 10,16
o Едно въпреки необходимото различие – 1 Коринтяни 12,19.20
o човешките различия са изравнени – Галатяни 3,28

Б. Обединение от любов
•

•

•

Христос и ние
o Лука 22,15 - „с желание силно пожелано“
o Евреи 2,10-18 – абсолютна солидарност
Ние с Христос
o Желанието на невястата – Песен на песните 1,4
o един нов идентитет – Филипяни 1,21 (Галатяни 2,20)
o едно растение, един плод – Йоан 15,5
ние един с друг
o
o
o
o

Исусовата молитва и дар – Йоан 17,20-23
Исусовата заповед – Йоан 13,34+35
реалността на първата църква – Деяние на ап. 2,44 + 4,32
Достоверността на логичната последователност

Носеща основа на нашето общение е нашата връзка с Исус Христос чрез кръста. Там биваме ние
свързани тясно един с друг. Светът може да разпознае нашата „неестествена“ връзка с Исус само
чрез нашето също толкова „неестествено“ общение което имаме ние вярващите един с друг.

5. Църквата като „строеж на Бога“
•

•

•

Какво се строи? (Ефесяни 2,20-22) (локален проект – световно разпространено голямо
строително място)
o Къща-строеж на Бога (гръцки: оикодоме) стих 21
o Божий храм стих 21/сравни 1 Коринтяни 3,16
o Жилище на Бог (гръцки: катойкетерион) стих 22
o Божие жилище (гръцки: оикос) 1 Тимотей 2,15
o „в Духа“
Кой строи?
o Сам Исус строи своята църква – Матей 16,18
o Апостолите – 1 Коринтяни 3,9.10
o нашата отговорност – Ефесяни 4,11.12, Римляни 14,19/15,2, Коринтяни 14,12
С какво се строи?
o Всичко се напасна на крайъгълния камък
o Основата: апостоли и пророци
o живи камъни (1 Петрово 2,4.5) от различни парчета от камъка (Ефесяни 2,13)
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•

•

Как се строи?
o Никаква нескопосана работа, а солидна стойностна работа
 основни връзки – 1 Коринтяни 3,6-11 (обобщаващ и изграждащ)
 „се съграждате“ - 1 Петрово 2,5
 да работиш и да се оставиш да бъдеш преработен
 Статиката трябва да отговаря
 Равновесие!
 Да се подпреш и да се оставиш да бъдеш подкрепен
o никакъв хаус, ами хармонично протичащ процес
 рабора в екип: всеки е на своето място и прави своята задача
 в църквата
 на локалнo и регионалнo равнище
 по света (например: мисии, молитва за света и така на татъка)
 Работа заедно със Святия Дух
никаква празна предприемчивост, а ефективно протичане
 напредък, който се вижда – 1 Тимотей 4,15
 растеж, съобразен според целта – Ефесяни 4,15
 чрез любов и истинност, сравни – 1 Коринтяни 8,1
 чрез загриженост – 1 Солунци 5,11
 чрез дарбите на Духа – 1 Коринтяни 14,4.5

•

Други понятия/мисли относно темата служене/“църква като стоителна пощадка“
o Камъните трябва понякога да бъдат дялани, за да паснат!
o Какъв е хоросанът между камъните?
o Една къща държи само с правилната статика.
o Когато има съществени грешки, все някога пада мазилката от стената.
o Къщата трябва да служи на хората за защита и убежище.
o Чрез църквата трябва да се осъществи делоти на служениието/служенето.
o На едно строително място има различни работи за вършене, също и „мръсна
работа“!
o Делото на „служението“ (Ефесяни 4,11 фф)

•

Къде е твоето място на „служене“ на божествения строеж?

6. Църквата като „нива“
централен стих в библията: 1 Коринтяни 3,9
Павел описва църквата като акърнo поле или също както се чете в други преводи като „нива“.
Бог твори и създава в църквата чрез своите работници.Три стиха по напред можем да прочетем
какво има предвид Павел с това. Той говори за това, че той посъди, Аполос напои, но Бог
овъзрасти (1 Кор. 6,3).
Матей 13,3 фф. - Притчата за сеячът, който излезе да сее на различни почви.
Нивата и различните видове почва се отнасят за църквата, за отделните вярващи. От стих 24 в
същата глава използва Исус една друга притча. Тук Той говори за плевели, които бяха посадени
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между житото. В обясненито си казва Той в стих 38, че нивата е светът. В стих 37 се казва, че
Божият син сее доброто семе. Доброто семе са децата на Божието царство (стих 38).
В първата притча говори Исус не за нивата която да опреличава света, а за нива която опреличава
църквата. Затова ще разглеждаме различно:
o

ФЦГ-М академия 2017, част 04 – „Моята църква е...“

o

Църквата е „поле“ или „нива“,
Църквата е божие произведение за работа в света, Бижиите работници.

А. Задачите на едно поле
Църквата е една нива. На нея трябва да се работи, за да има плодородие като резултат.
Какво трябва да прави човек на една нива?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разораване (3 Царе 19,19; Йов 1,14; Лука 9,62)
сеене (Еклисияст 11,4; Исая 32,20; Матей 13,3)
засаждане (Притчи 31,16 ; Исая 44,14)
поливане (Второзаконие 11,10; Еклисияст 2,6; Исая 58,11)
жънене (Битие 8,22; Изход 23,16; Притчи 10,5)
вързване на сено (Битие 37,7; Матей 13,30)
събиране на класове (Левит 19,10; Рут 2,2.8.23)
косене (Псалом 129,7; Амос 7,1)
вършеене (Съдии 6,11; Рут 3,2)
веене/отвяване, почистване на житото (Рут 3,2; Матей 3,12)

Б. „Вие сте от Бог обработваната нива “
•
•
•

1 Коринтяни 3,6-9а – различни стопански работи (стих 9 „_______“)
Йоан 4,35-38 – изпълнени чрез Божиите работници
Бог бива охарактеризиран в Библията ....
o като сеячът – Матей 13
o като лозарят – Йоан 15,1-8
o като собственик на лозе – Матей 20,1-16/Лука13,6/9
o като производител на маслини – Римляни 11,17-24
o като плантатор (насаждащ растения) – Матей 15,13

С. Принципът на семето и жътвата
Галатяни 6,6 – Как вижда Бог принципът на семето и жътвата? Как го виждаш ти?
•
•
•

Матей 13,18/23 – Рискът на инвестицията която Бог прави си заслужава!
Евреи 6,7+8 – благословението е обвързващо
Бог ни дава за да можем ние да дадем (1 Йоаново 3,16)
o Той ни дава всичко, за да можем ние във всичко да функционираме (2 Петрово 1,310)
o Бог желае да види плод, резултати:
 Лука 13,6-9 – Божието търпение не понася безмислени
постъпки
 Матей 21,33-41 – Плодовете са за Него
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Д. Плодовете
•

Плод (единствено число!) в духовната област:
o на Духа – Галатяни 5,22
o на светлината – Ефесяни 5,9
o на справедливостта – Филипяни 1,11/ Евреи 12,11

•

Плодът на устните:
o Евтеи 13,15 (важните промени в живота ни; виж също Яков 3)

•

конкретни (материални) плодове:
o Римляни 15,28-29 – Събиране за Ерусалим
o 1 Коринтяни 9,11 – снабдяване на служителите
o 2 Коринтяни 9,6-15 – Участие в потока на Божията любов

7. Църквата нато народ
2 Коринтяни 6,16 – Аз искам да живея между вас, да бъда ваш Бог и вие трябва да бъдете мой
народ.
А. Църквата е народът на Бог
Най-важната стуктура в стария завет за Бог беше народът. Благословение и проклятие, съд и други
неща не бяха изговорени само за отделни хора, а за целия или части от народа. По този начин
целият народ носеше отговорност за постъпки. (виж Числа 14), въпреки че някой от народа също
са имали друго мислене.
Божието слово използва картината на народа за Исусовата църква. Един народ или народна група
е група от хора, в която идентичността на един човек се различава от тази на друг. Това различие е
в резултат от език, култура, обичаи, собствени закони и собствено правораздаване. Също и
управлението е собствено. Какъв идентитет имаме ние в църкват? Имаме ли ние наш собствен
идентитет, нашa собствена закономерност.?
Този народ е
•
•
•
•
•

царствен
свещен
чист
свят
в един вътрешен мир

Б. ИЗРАЕЛ – Божият народ в стария завет
Ние трябва да разберем, че Изреал в стария завет имаше едно особено/специално значение. Това
е народът, който Бог е избрал, с който Той е имал своя план.
•
•

Избран като ценна собственост – Изход 19,5
Избрани от Бог – Второзаконие 14,2 (собствен народ)
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•

•
•

Издигнат над всички народи – Второзаконие 26,16-19 (обвързване за божията задача,
спазване на законите! )
o 1 Царе 12,22, Псалом 29,11
Едно стадо, което бива водено от Бог – Псалом 78,52 , Псалом 100,3
Един свят народ Второзаконие 7,6; Псалом 4,4
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С. Църквата – новият народ, избран, изчистен, осветен
Израел не е загубил своето призвание и значение. Той е все още Божият народ за който Бог има
особен план. Но освен това виждаме виждаме едно друго откровение за църквата, което е
отразено: Църквата е в новия завет неговият избран народ, с който Той иска да пише история.
•
•
•
•
•

Ние сме присадени в корените, Израел – Римляни 11,16-21
Израел продължава да има важно значение за Бог
Църквата не замества неограничено Израел, както някои мислят
Израел остава със своето значение като „избран“, също и в новия завет остава в своята
роля. 2 Тимотей 2,7-10
Закон, написан на сърцето – Евреи 8,10

Д. Какво означава това, Божии народ в Божиите очи?
•
•
•
•

Народ, който не съществуваше, бива провазгласен за народ – Римляни 9,25
Да се създаде един чист народ („собствен народ“) - Тит 2,14
Съботна почивка за Божия народ – Евреи 4,9
Един народ за собственост 1 Петрово 2,9 (избран род)

8. Църквата като „свято свещенство“
1 Петрово 2,9+10 - „Вие сте избрания род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог
придоби, за да бъзвестявате добродетелите на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята
чудна светлина, които някога бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега
сте получили.“
1 Петрово 2,5 – едино свято свещенство
А. Значение на думата

„свещенство“ произлиза от една времева дума със значението
•
•

да служиш като свещеник
„стоя“

Значи свещеник е човек, който „стои“
•
•
•

да стоим пред Бог
да стоим в общение с Бог
да гарантираш за хора
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Има е библията още едно значение „чиновничество“, „дясната ръка на царя“ и т.н. Тези са обаче
второстепенни значения.
Б. Свещеници и тяхното значение в стария завет
•

Свещенство според реда на Мелхиседек
Битие 14,17 фф
o Мелхиседек = Цар на справедливостта
o Цар от (Еру)Салим
o хляб и вино
o Прототип за свещенството на Исус
o Исус самия?
Свещеник пред едно официално поставяне
o Жертва при Каин и Авел
o Свещеник споменат в Бижия народ (Изход 19,24), (навярно: Водач)
o Йов в свещеническа функция за своя дом (Йов 1,5)
Аароновото свещеничество
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o

•

•

o
o
o
o
o

•

Заповеди за освещението на Аарон и неговите сониве за духовенство Изход 29 фф
Изпълнението на освещението за свещеник Левит 8 фф
Ограниченията за Аарон и неговите синове
Освен това: левитите, подчинение под Аарон, и т.н.
Разсъжденията за Аарон и неговата грешка със златния телец: Божията милост е
по-голяма от Неговите изисквания. Бог е един прощаващ и отдаващ правото Бог.

Свещеничеството:
o Жертвопринушения биваха правени от части от самите царе и водачи.
а. Без предварително упоменаване



Давид – 2 Царе 6,17
Соломон – 3 Царе 3,3-4

б. С предварително упоменаване




Гидеон – Съдии 6,17-21
Маной – Съдии 13,15-20
Илия 3 Царе 18,30-38

С. Снабдяването/издръжката на свещениците
Народът Израил трябваше да плаща 10% на левитите! Левитите от своя страна трябваше да
плащат 10% на свещениците. Тази издръжка беше осигурена предимно чрез Жертвите, които
народът принасяше.
Д. Ръкополагането/освещаването на свещеника
•

Изход 29,1-35 Заръките на Моисей за ръкополагането на свещеник
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•

ФЦГ-М академия 2017, част 04 – „Моята църква е...“

•

Левит 8 – Изпълнение на ръкополагането
Елементи на свещенското ръкополагане
o Измиване (Почистване)
o Полагане на дрехите („дрехите на святостта“)
o жертвопринушение за грях (Освещаване)
o Жертвено животно (хваление)
o поръсване с кръв (освещение)
o помазване с миро (помазание чрез Святия Дух)
Е. Задачите на свещеника

•
•
•
•
•
•
•

Мост между човекът и Бога
Посредничество между хората и Бог
служение в светилището
хваление
почистване на светилището
грижа за уредите в светилището и чистотата в светилището
благословение на народа

Ф. Важни текстове в библията по темата „свещенство“ в новия завет
•
•
•
•
•

Римляни 15,16 – свещенически да служим на Божието евангелие
Евреи 5,6 – свещеник във вечността според чина на Мелхиседек
1 Петрово 2,5 – да изграждаш живи камъни, едно царско свещенство, една свята нация,
един народ за притежание
Откровение 1,6 – направени да бъдат свещеници
Откровение 20,6 – Божии свещеници и на Христос, с него да управляват

Г. Исус, нашия първосвещеник като божествен пример
Писмото на евреи пише много за Исус като свещеник, първосвещеник. Тук се осъществява една
важна връзка между стария и новия завет.
•
•
•
•
•
•
•
•

Свещеник според чина Мелхиседеков – Евреи 5,6; 7,17+21
скъп първосвещеник пред Бог – Евреи 2,17
голям първосвещеник – Евреи 4,14
Първосвещеник във вечността според чина Мелхиседеков – Евреи 6,20
свят, невинен, неопетнен, първосвещеник отделен от греха, който е поставен по-високо и
от небето – Евреи 7,26
Първосвещеник на бъдещите блага – Евреи 9,11
първосвещеник над Боият дом – Евреи 10,11
едно не преминаващо/не свършващо свещенство – Евреи 7,24
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