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Божиите пророци в стария, новия завет и днес
FCG-M Academy 2017, Част 08

1. Какво представлява един пророк?

Думата „Пророк“ произлиза от гръцката дума Prophaetaes според бибейският речник тя има много
значения като „оповестител, говорител“.
В стария завет пророкът е назоваван с различни думи:
•

•
•
•

Говорител, уповестител (НАБИ)
- Изход 15,20 Мариам като жена
(пророчица)(първоначално: От Бог предопределен. Понятието НАБИ се намита и в
арабския език „Набу“)
Пророк
- 1 Царе 9,9; 1 Летописи 9,22
Гледач (пророк)
- 1 Летописи 29,29
Божии мъж
- 1 Царе 2,27-29

В словото можем да намерим и други описания на пророческото служение:
•
•
•

Човек, в чиито уста са вложени Божествени думи ( сравни Еремия 1,6+9)
Човек, който е изпълнен с Божествения Дух и бива воден от Него (Михей 3,8)
(Разлика Учител/ Пророк --> допълнение)
Човек, който вижда събития и ситуации от Божията перспектива!
◦ Поглед за божествените пътища
◦ Поглед в бъдещето
◦ Божествено откровение
◦ Разкриване на скритото
◦ Вдъхновение
◦ Виждане за святия божествен план

2. Първото потвърдено „Пропоческо служение“ в библията
Изход 7,1-2

Моисей и Аарон- едно взаимоотношение
•

•
•
•

Какво представлява един пророк и какви са неговоте задачи.
Господство/власт
оповестяване/застъпничество,ходатайство
(Бог)
(пророк)
Какъв беше проблемът на Моисей?
Как беше назован Аарон?
Какво се случи по-късно?

3. Примери за пророци в стария завет
Кои пророци от стария завет познаваш ти?
____________

________________

_________________

Освен поименно назованите и добре известните пророци, чиито имена носят библейски книги,
има и други пророци, за които ни говори библията.
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• Аврам
Битие 20,7
• Моисей
Второзаконие 18,15-16 ==> Насока към кого?
• Гад
1 Царе 22,5
• Натан
2 Царе 7,2
• Семая
3 Царе 12,22
• Ииуй
3 Царе 16,7
• Михей
3 Царе 22,5-8
Споменават се също и пророчици:
•
•
•
•

Мариам
Дебора
Олда
Анна

Изход 15,20
Съдии 4,4
4 Царе 22,14
Лука 2,36 като новозаветен пример

4. Служението и задачата на един пророк в стария завет.

В езиковия корен на терминологията на стария завет под думата НАБИ се разбира „преливане“.
Човекът който е воден от Божият Дух и получава от Бог би бил готов да предава това на
обкръжаващите го.
Служението на пророка в стария завет има много насоки. Нека да видим примера с пророка Агей.
Агей 1,1-11
Чрез посланието на пророка се разкриват няколко от тях.
• Разкриване на безотговорното отношание на народа (1,2)
• Разобличаване на лицемерни извинения (1,4)
• Призив за покаяние и обръщане към Бог
• вдъхновяващи, мотивиращи, насърчаващи думи (Агей 1,8)
Пророчеството разкрива от една страна погрешното държание (грях, плътски дела, мързел,
безразличие, лицемерие) и т.н., от друга страна вдъхновява за сила в обновление на вярата, за
ново начало, дава надежда, насърчава, води напред.
Бог употребява пророците в стария завет за разкриване на грех. Друг важен елемент е служението
чрез пророческото е виждане/предсказване.
А идването и делото на нашия Господ Исус Христос се изявяват особенно много чрез
пророческото служение.
Бог деиства с пророците в известен смисъл исторически, като показва мислите Си свързани с
творението на Негото спасение.

5. „Училища за пророци“ и техните посетители
Какво четем в стария завет за учениците-пророци?
•
•
•
•
•

Пророческото множество
синове на пророци
деца на пророци
ученици на пророци
пророческо училище
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• 1 Царе 10,5+10
Самуил
• 1 Царе 19,20
• 4 Царе 2,3+5+15
Илия
• 4 Царе 4,38-41; 6,1 Елисей
Тези хора бяха известно време под директното пророческо влияние и живееха така да се каже
като техни ученици, и общуваха с тях.

6. Призоваването и упълномощяването на пророците

Според примера на трима пророка можем да отрием как са били призовавани Божиите хора да
Му служат.
•
•
•

Исая (глава 6) стъпки: докосвана с Бог, изчистване и изпращане
Еремия (глава 1) стъпки: Призвание още от утробата, изказване, растеж
Езекил (глава 1-3) стъпки: величието на Бог (изразено), изпращане, функция на пазител

7. Пророкът и неговия обрек към Бог

Самуил играе голяма роля като пророк, по време на царуването на Саул. Той характеризира
прехода на пророческото царуване.
Някой мисли от Самуиловата история: (1 Царе 1-3)
Неговата майка беше безплодна, както на много решителни моменти/места в библията
(1Царе 1,5)
• Той беше измолен и подарен от Бог (1 Царе 1,10+20)
• Той беше предаден на Бог и посветен с обещание на Бога (1 Царе 1,10+27+28)
• Той служеше в Божия дом (1 Царе 2,11+18)
• Бог връща обратно пожертваното от майката в много по голям размер (1 Царе 2,20+21)
• Неговото взаимоотношение с Бог растеше (1 Царе 2,26)
• В онези дни Божие откровение беше рядкост (1 Царе 3,1)
• Изходната позиция на Самуил (1 Царе 3,7)
• Божиите думи (1 Царе 3,1-3)
• Духовната подкрепа чрес останалите (1 Царе 3, 8+9)
• Готовността за получаване (1 Царе 3,10+11)
• Помазанието расте (1 Царе 3,19)
• Едно пророческо служение се вижда ясно и намира потвръждение (1 Царе 3,20)
Какво можем да научим от опита на Самуил за нашето лично служение.
•

8. Пророци в новия завет

Дори и в новия завет намираме пророци. За всеки случай много ясно се вижда, че в стария завет
пророческото служение е имало голямо влияние/било е доминантно. В новия завет се намират в
църквата други допълващи служения.
•
•
•
•

Лука 2,36
Деяние на апостолите 3,22
Деяние на апостолите 3,23
Деяние на апостолите 7,37
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• Деяние на апостолите 11,27
• Деяние на апостолите 13,1
• Деяние на апостолите 13,6
• Деяние на апостолите 15,32
• Деяние на апостолите 21,10
• 1 Коринтяни 12,28
• 1 Коринтяни 12,29
• 1 Коринтяни 14,29
• 1 Коринтяни 14,32
• 1 Коринтяни 14,37
• Ефесяни 3,3
• Ефесяни 4,11
• Тит 1,12
• 2 Петрово 1,19
Подробно ще се занимаем и разгледаме пророческото служение в новия завет.

9. Не само да слижиш пророчески, но и да живееш пророчески
В библията намираме примери на хора, които живееха пророчески.

Йоил 1
- Брак с една проститутка като преобраз на неверието на Израел
малко по слаби примери намираме в
• Езекил 4,1-3
• Деяние на апостолите 21, 10-11
==> Агав и пояса на Павел
Преобразното пророческо действие е намаляло в днешни времена. Ако някой го употребава е
застрашен от това да не бъде взет на сериозно и да понесе последствията от това.
•

10. Двузначното значение на пророческото говорене

Пророческите думи имат често многозначно значение. Кои значения се имат предвид?
• Историческо значение
• История в бъдещето
• Духовен поглед в принципите на Божието царство
• Духовен поглед в бъдещия небесен свят
някои примери:
А) Исая говори в глава 2 и в следващите глави за Юдея и Ерусалим
• бъдещия Израел (1,1-4)
• сегашния Ерусалим (2,5 и 4,1)
• освободеният, осветеният Ерусалим (4,2-3)
=> пророчески изглед към „новия Ерусалим“ (Откровение 21)
Б) Разказа за сътворението на света е откровение с обърнат поглед във времето назад
• Дава ни сведения за това как на практика е създаден света.
• Информира ни за духовните измерения на Божиите намерения.
• Притежава известно двоино значение.
С) Живота на Йосиф (Битие)
• е един прекрасен разказ за Божиите дела
• имаше силно двойно значение за смисъла на Исус
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Д) Народът Израел и неговият път
• разкрива исторически Божието деиствие сред Неговия народ
• разкрива бъдещата святост на Божественото действие
• в много точки важи като пророческо слово за църквата

11.„Играта на пъзел“ на пророчеството и пророческата перспектива

Ако човек разглежда пророчеството в стария завет, вижда че много често Бог дава само части от
пророчеството. Пророчеството се изгражда от малки частици , които сглобени заедно образуват
една прекрасна картина.
Ние трябва да разберем че някои места в библията имат не само естествена, но и пророческа
перспектива.

12.Върховете на пророчеството и долините, които се намират между тях

По същия начин се образуват така наречените върхове на пророчеството. Пророците в стария
завет виждаха често само отделни части и не разбираха за какво точно става въпрос. Понякога
виждаха само възлови моменти (върха на планина) на отделни събития, които се случваха в едно
и също време, но не виждаха събитията, които водеха до тези възлови моменти (падините между
върховете на планините). Всеки планинар би разбрал какво имам предвид.

13. Исус- също един пророк или?

Исус е наречен в библията цар, свещеник и пророк. Докато други религии казват че Исус е само
един пророк, четем ние в библията, че Той е СЪЩО И пророк и че хората го наричат по този начин.
Второзаконие 18,15-18 (сравни Деяние на апостолите 3,22-24)
• Матей 16,14
• Лука 7,16
• Йоан 4,19
• Йоан 9,17
• Йоан 6,14
Исус беше пророк, Който носеше Божието послание. Но ние не би трябвало да принизяване
неговата задача, като Го приемаме само като пророк. Той беше и е Божият Син. Той е Господ и
Спасител , Който като жертва за нашите грехове отиде на кръста, на голгота.

14. Пророци днес?

Ние разгледахме и разбрахме от текстовете, описани в точка осем, че и в днешно време има
пророци. Деяние на Апостолие 13 ни запознава с такива хора. И днес има в църквите хора, които
имат пророческа дарба или са пророци.
За какво служи пророческия сан/служение?
•
•
•
•

За обща полза (1 Коринтяни 12,7)
За изграждане (1 Коринтяни 14,26) оикодомия
(строеж на къща/също за изграждане на църквата)
Изграждане, изобличение, утешение
(изобличение= параклесис)
Подготовка за „бъдещи“ събития
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•
•
•
•

(глад, Агав – Деяние на Апостолите 11,27-30)
Ориентиране на личността и окуражение/насърчение
(Петър в затвора – Деяние на Апостолите 12,1-3)
Водителство в служение (Деяние на апостолите 13,1-2)
Кризистно управление
(Павел в кораба пътуващ за Рим – Деяние на ап. 27,21-26)
„а не манипуативно посочване на пътя“
(Павел; Деяние на ап. 20,23 и 21,12-13)

15. Дума от Бог – колко хубаво!

И днес преживяваме как хора предават Божиите думи. Бъди внимателен да рабереш следната
зависимост:
•
•
•
•
•

Gottes Wort = Божие слово
Menschenwort = човешки думи
starker prophetischer Gehalt = високо пророческо съдържание
durchschnittliches prophetisches Wort (geistlich reif) = средно пророческо слово
(духовно зрял)
Schwacher prophetischer Gehalt (geistlich unreif) = слабо духовно съдържание
(духовно незрял)
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