
  

Словото на Кръста 
и 

Христос - Божията мъдрост

Как да свидетелстване за вярата ни
 според ап. Павел



  

Едно предизвикателство

„Животът е битка между вяра и разум, в 
която всеки се храни от другия,   взимайки 

ресурси от него и накрая го унищожава.“

Проф. Рейнолд Нибур 

(1892 – 1971)

Американски богослов

Универсиетета Йейл



  

Значение на “мъдрост”

Древните гърци и евреи говорят за мъдрост (σοφία) в  
четири значения: 

1. Превъзходство в занаятчийско умение, в изкуството; 

2. Умения за справяне с всекидневния живот, 
интелигентност, здравомислие;

3. Мъдрост на познанието (философска, математическа...); 

4. За евреина мъдростта е един от атрибутите на Бог, но 
също се идентифицира с Духа на Бога.

Тук Павел използва думата 6 пъти! 

Но според вас в кои значения?



  

1. Божията тайна – Христос 
разпнат

“И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с 
превъзходство в слово или мъдрост да ви известя Божията 

тайна / свидетелство.”  1 Кор. 2:1

Принцип 1. Да държим свидетелството ни лесно за 
разбиране, готови да бъдем гонени

Божията тайна – Исус от Назарет е Месията и страдащия 
слуа едновременно! В някои ръкописи вместо тайна се 
използва думата “свидетелство”, която идва от корена на 
“мъченик”.



  

1. Божията тайна – Христос 
разпнат

“Защото бях решил да не зная между 
вас нищо друго, освен Иисус Христос, и 

то разпънат.”  1 Кор. 2:2
● Иисус = Спасител
● Христос = Помазаник
● Разпнат = наказан, поемайки нашите 

грехове 

Принцип 2. В основата на 
свидетелството ни трябва да бъде че 
Исус е Спасител, Помазаник  и е поел 
греховете ни, като е умрял на кръста



  

2. Доказателство от Духа и сила

“Защото Божието царство не се състои в 
думи, а в сила.” 1 Кор. 4:20

Принцип 3. За да имаме сила, трябва да сме 
изпълнени с Духа (Деяния 1:8)

Интелектуалното изложение на вярата не е 
достатъчно. Свидетелстването има духовно 
измерение: молитва, пост, водителство ...То е 
преднамерено предаване на вярващия на Бог.



  

2. Доказателство от Духа и сила

“Защото Божието царство не се състои в 
думи, а в сила.” 1 Кор. 4:20

“Не чрез дискусии или чрез аргументи, но чрез 
издигане на Христос ще привлечем хора към 
Него” 

Хъдсън Тейлър



  

Мъдростта на света и Божията 
мъдрост

“Обаче ние говорим мъдрост между съвършените, но не мъдростта на този свят, нито на 
владетелите на този свят, които преминават;а говорим в тайна Божията премъдрост” 1 
Кор. 2:6 – 7

Антитези в 1 Коринтияни

“Мъдрост от този век” (2:6) ↔ “Божията тайнствена

                                                        премъдрост” (2:7) 

“Духът на Света (2:12)          ↔ “Духа, Който е от Бога” (2:12)

“Думи, научени от 

човешка мъдрост” (2:13)        ↔ “думи, научени от Духа” (2:13)

“Естественият човек” (2:14) ↔ “Духовният човек” (2:15)

Идолите                                   ↔ Божият храм



  

Мъдростта на света и Божията 
мъдрост

“Обаче ние говорим мъдрост между съвършените, но не 
мъдростта на този свят, нито на владетелите на този свят, 
които преминават;а говорим в тайна Божията премъдрост” 1 
Кор. 2:6 – 7

Принцип 4. Святият Дух може да ни даде мъдрост да свидетелстваме 
за словото на кръста, чието записване в Библията Той самият е 
вдъхновил!

Имаме отговорност да свидетелстваме, за да изпълним великото 
поръчение, но също и отговорност да се изпълваме със Святия Дух, за да 
имаме Божията мъдрост за това! Свидетелстването ни е както етстесвен 
процес на комункиция, така и свръхестествен процес на зависимост от 
Божия Дух. 



  

Заключение
Интелект и харизма

1.Разбираемо свидетелство + гонение

2.Делото на кръста за основа

3.Силата за свидетелство

 –  изпълване с Духа

4.Начина на свидетелсвто

 - мъдрост от Духа



  

Молитва

1.Животът ни да е отворен към  
свръхествествените проявления на Св. Дух – 
да сме  изпълнени с Духа интелектуалци!?

2.Има ли пречки в нашия начин на мислене, 
които възпират нашето търсене на Божието 
свръхестествено действие?
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