
  

“Христос пострада за вас, като ви остави пример...”

Кръстът на Христос - призив за духовно 
ученичество

I Петрово 2:21-25; Матей 16 гл.



  

Два въпроса стоят пред нас, когато четем това 
послание:

1. Каква е моята мисия след като съм изкупен, 
новороден и спасен от Христос?

2. Горя ли за Христос или тлея?

“Християнството все повече се превръща в 
'противоположна култура' и колкото по-скоро 
вярващите научат уроците на ап. Петър от 
неговото първо послание, толкова по-
подготвени ще бъдат”

Уилям Макдоналд



  

1. За да си ученик трябва да осъзнаеш 
стойността на кръста

Стойността на Кръста не е само в това, че Христос е умрял 
за греховете ни, но че когато сме се спасили, сме се 
“върнали при Пастира и Надзорника” Христос.

Кръстът в 1 Петрово:

1:11: ”... страданията на Христос и последващите ги слави.”

1:18: “ … не с преходни неща – сребро или злато – сте 
изкупени … а със скъпоценната кръв на Христос”

2:24: “който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото ...”

3:18: “Защото и Христос един път пострада за 
греховете ...”

4:1: “...понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и 
вие със същата мисъл...” 



  

1. За да си ученик трябва да осъзнаеш 
стойността на кръста

“Евтината благодат е тази, 
която оставяме за себе си. 
Евтината благодат е 
проповядване на прошка 
без покаяние, кръщение без 
църковна дисциплина, 
Господна трапеза без 
изповед … Евтината 
благодат е благодат без 
ученичество, благодат без 
кръст, благодат без Исус 
Христос - жив и въплътен.”

Дитрих Бонхьофер



  

2.Три важни теми в I Петрово:
 святост, послушание, молитва

Ученичеството не е въпрос на морализаторство. 

Ученичеството не е въпрос на “така трябва да се прави”.

Ученичеството не е въпрос на църковни традиции, обичай и 
обреди. 

Ученичеството е пряко свързано с:

- естеството на Бог;

- естеството на Този, който отиде на Кръста;

- естеството на този, по чиито образ сме сътворени.



  

Святост

Петър ни дава 3 аргумента за святостта:

1) 1:14 – Като спослушни деца не се 
съобразявайте с първите страсти – позовава се 
на нашето осиновление (чрез Кръста) !

2) 1:16 – Да сме святи, защото Бог е свят – 
позовава се на Божието естество!

3) 1:18 - изкупени сме не с преходни неща, а 
скъпоценната кръв на Христос – позовава се на 
скъпоценността на Христовата жертва!



  

Послушание

1) Няма съвременен начин да сме ученици на Христос без да 
практикуваме послушание към Бог (1 Пет. 1:14);

2) Няма съвременен начин да сме добри граждани и 
служители, ако няма послушание спрямо държавата и 
работодателите ни (1 Пет. 2:13)

3) Няма съвременен начин да сме съпрузи и съпруги без да 
практикуваме старомодното библейско послушание  (1 Пет. 
3:1-2)

4) Няма съвременен начин да сме здрава църква, ако не 
практикуваме старомодното разделяне на ролите в църквата и 
няма смирение и послушание (1 Пет. 5:5)



  

Молитва

 “ така, понеже Христос пострада по плът, 
въоръжете се (ὁπλίζω) и вие със същата 
мисъл, защото този, който е пострадал по плът, 
се е оставил от греха ...” Думите “въоръжете се” 
имат значението на “да се екипираш с оръжия”.

1) Няма да бодърстваме в молитва ако не сме 
трезви и бдителни за врага по време на война

2) Няма да имаме победа, ако не се съпротивим 
на врага чрез твърда вяра.



  

Заключение

Противникът ни иска да ни приспи, да сме 
задрямали и обезоръжени, да сме хладки и 
средностатистически християни. Той иска 
Кръстът да има малко или никакво значение в 
живота ни. Да остане абстрактно понятие от 
учебника по богословие. Да остане църковен 
орнамент, картина, статуетка, изработена от 
майстор, да остане църковно клише, да остане 
в миналото преди 2000 години ...   



  

Горя или тлея за Христос?
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