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Grace Living


Бог е призовал християните към специален начин на живот. Това е 
различно от всичко друго на земята. Това е начин на мислене, 
действие и реагиране, който е наистина единствен по рода си в 
света. Не е лесно. Всъщност това не е нещо, което хората могат дори 
да правят без Бог. Нуждаем се от Него, за да ни научи как да живеем 
този необичаен живот.


„Защото Божията благодат, която носи спасение, се яви на 
всички хора, поучавайки ни, че, отричайки нечестието и 
светските похоти, ние трябва да живеем трезво, праведно и 
благочестиво в сегашната епоха, търсейки благословената 
надежда и славно явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус 
Христос, който се отдаде за нас, за да може да ни изкупи от 
всяко беззаконие и да очисти за Себе Си своите специални 
хора, ревностни за добри дела. Говорете тези неща, 
увещавайте и укорявайте с цялата власт. Никой да не те 
презира ”. Тит 2: 11-15


Божията благодат е свети учител. Бог знае, че имаме уроци за учене 
и Неговата Прекрасна и Скъпоценна Благодат е нашият учител. 
Павел обяснява ясно уроците на Тит:


• да се каже „Не“ на безбожието

• да кажете „Не“ на светските похоти

• да живеем трезво, праведно и благочестиво в сегашната епоха
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Първото нещо, което трябва да забележите за уроците на Грейс, е, че 
те се занимават с реалния живот. Тук Павел не представя теоретична 
теология. Той не описва кулата от слонова кост като недокосната от 
реалността. Той се занимава с това, с което всеки вярващ се 
сблъсква всеки ден от живота си. Живеем в свят, изпълнен с 
безбожие и греховни страсти. Грейс ни учи да казваме „не“ и на 
двамата.


„Безбожието“ е асебейско. Произхожда от думата aseben, което 
означава „без поклонение“. Означаваше да бъде „безбожен, без 
страх и почит към Бога“. „Безбожен“ човек е този, който се държи по 
начин, противоположен на това, което страхът от Бога изисква. 
„Безбожните“ са зли и неморални хора. Те отхвърлят Бог и Неговата 
власт. Правят каквото си искат. „Безбожните“ се занимават само със 
своята воля, а не с Божията воля. Павел казва на Тит, че Грейс ни 
учи да казваме „Не“ на безбожието.


Благодатта ни учи да казваме „Да“ на Божията воля. Учи ни, че това, 
което Бог иска, е най-доброто за нас и това трябва да направим. 
Това означава да поставим Бог на първо място в живота ни и да 
кажем „Не“ на мисли, които познаваме по-добре от Бог. Благодатта 
ни учи да обичаме и уважаваме Бог, тъй като това е началото на 
Мъдростта. Всичко по-малко ни отдалечава от пълната и красива 
връзка, която можем да имаме с Него.
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Колкото повече разбирате и обичате даден човек и го уважавате за 
това кой и какви са те приближава до тях. Същото важи и за Бог. Ние 
сме възможно най-близо до Бог, защото Христос е „в“ нас, а ние сме 
„в“ Христос. Бог иска да се радваме на тази близост в отношенията 
ни с Него. Благодатта ни учи да казваме „не“ на безбожието, защото 
то се намира между нашето нарастване на любовта и близостта с 
Великия Бог на вечността. Благодатта винаги ще ни води към по-
дълбока любов и отдаденост към Бога. Не можем да израстваме по 
посока на Бог, когато израстваме в „безбожност“. Двамата се 
противопоставят. Бог се противопоставя на „безбожието“. И ние 
трябва.


„Светски похоти“ iskosmikas epithumias. „Светски“ е този, който се 
отнася до този свят: светът, в който живеем днес вие и аз. 
„Похотите“ е силно желание. Тя може да бъде или добра, или лоша. В 
този контекст страстта е към това, което се отнася до този свят, а не 
към Божия свят. Благодатта ни учи да бъдем страстни към Божиите 
неща и да казваме „Не“ на страстните към нещата от този свят. 
Означава ли това, че християните не трябва да работят или да 
купуват дом, да инвестират на фондовия пазар или да получават 
хубави неща за децата си? Не. Грейс ни учи да подредим страстите 
си в правилния ред.


Първата ни страст трябва да бъде към Христос. Бог ни казва как да 
използваме страстите си правилно. Той иска да живеем за Него. Той 
иска да се обърнем към свят, който гладува за Неговата Благодат и 
Любов, и да им разкажем за Христос, Любовникът на нашите души. 
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Бог знае, че животът ни е вечен и че отдаването на това, което е 
вечно, е най-добрият начин да живеем.


Бог не живее във вакуум. Той разбира живота ни. Той знае какво 
правим. Той знае нашите нужди и желания. Той знае нашите желания 
и мечти. Той също не иска да живеем във вакуум. Той ни казва да 
живеем благочестиво преди семействата си. Той казва на съпрузите 
да обичат жените си. Той казва на съпругите да обичат мъжете си. 
Той казва на родителите да обичат децата си и децата да обичат 
своите родители. Той казва на служителите да работят усилено за 
работодателите си и да бъдат примери за Божията любов и благодат 
на работното място. Той казва на работодателите да се отнасят 
справедливо и с доброта към служителите си. Той казва на 
християните да се държат нежно към невярващите и да бъдат леки и 
солени в своите квартали и общности.


Благодатта ни учи как да използваме страстите си във всяка област 
на нашите дни и нощи, за да влияем на другите за Божиите цели. Бог 
е най-уравновесеното същество във Вселената и Неговата Милост ни 
учи как да бъдем балансирани като хора, които живеят на земята и 
седят в небесата.
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Грация Правене


Павел казва на Тит, че Грейс ни учи „да живеем трезво, праведно и 
благочестиво в сегашната епоха“. Благодатта започва с това, че ни 
учи какво „не“ да правим. Тогава той учи какво да прави вместо това.


„Трезво” е софронос. Думата идва от sophron, което идва от soos, 
което означава „звук“ и phre, което означава „разбиране“. Той 
носи идеята да бъдеш здрав ум. Здравото разбиране на това кое е 
правилно и грешно, реално и нереално, правилно и неподходящо 
води до трезвост и самоконтрол. Д-р Вайн пише това за софронос: 
„той предлага упражняването на това самоограничение, което 
управлява всички страсти и желания, позволявайки на вярващия 
да бъде съобразен с ума на Христос“. (Vine’s Expository Dictionary 
of New Testament Words).


Самоконтролът е един от най-големите уроци, които родителите 
могат да научат на децата си. Това е великият урок, който Божията 
благодат ще научи на християните. Трябва да се контролираме. 
Липсата на самоконтрол доведе до едни от най-мрачните дни в 
живота на християните, техните семейства и църкви. Повечето от нас 
са били свидетели на вредата, която липсата на самоконтрол е 
причинила в християнската общност. Как се нуждаем от Божията 
Благодат, за да ни научи бързо, преди Тялото на Христос да загуби 
силата си да демонстрира Божията Любов към изгубените и 
умиращите около нас. Как трябва да разберем Христос „в” нас, 
надеждата за слава. Трябва да се молим всеки ден Грейс да ни научи 
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на „самоконтрол“. Можем да използваме страстите си изцяло за Бог, 
когато се научим да контролираме страстите за себе си.


„Справедливо“ е dikaios. Произхожда от думата dik. Древните гърци 
разбирали значението на очакваното поведение или съответствие с 
наложения стандарт на друг с предписано наказание за 
несъответствие. „Праведният“ човек е този, който отговаря на 
правилното и справедливото. Благодатта ни учи да се съобразяваме 
с това, което Бог казва, че е правилно и справедливо. Бог е нашата 
власт. Той установи стандартите. Той обясни стандартите. Той 
управлява тези стандарти и е единственият съдия по тези стандарти. 
Бог определя кое е правилно и грешно. Никой друг не може да 
направи това. Никой.


Бог използва човешките същества, за да обясни Божиите стандарти 
и дори да ги налага понякога, но никой не може да стои като Бог в 
живота ни. Добрите закони са тези закони, които се основават на 
Божиите стандарти и Божията преценка кое е правилно и кое не. 
Доброто лидерство е лидерство, което се основава на Божиите 
стандарти за лидерство и Неговата преценка за това кое е правилно 
и грешно. Грейс е готова всеки момент да ни научи на урока да 
бъдем „изправени“. Грейс използва Божието Слово, за да ни 
инструктира в Неговата правда и справедливост. Христос „в“ нас 
използва Своята Милост, за да ни отведе там, където иска да бъдем.
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„Благочестивият“ е евсебос. Идва от eu, което означава „добре“ и 
sebomai, което означава „да бъдеш благочестив“. Ние сме 
„благочестиви”, защото сме „в” Христос и Той е „в” нас. Ние сме 
„правдата“ на Бог в Христос. Това е нашата позиция в Христос. 
Христос „в“ нас ще ни покаже как да живеем „благочестив“ живот. 
Христос ни учи как да се държим в съответствие с това кои сме в 
Него. Христос ни показва как да се събуждаме сутрин, мислейки как 
да угодим на Бог този ден. Христос ни показва как да преминем през 
деня си, търсейки всяка нова възможност, която се появява, за да се 
харесаме на Бог. Христос ни показва как да си лягаме през нощта, 
като размишляваме върху това как сме угаждали на Бог този ден и 
как можем да Му угодим утре.


„Благочестието“ не е това, което правим, когато влизаме в 
църковната сграда в неделя. Това правим петък и събота вечер, 
когато сме навън с приятели. Това е, което правим в личните 
моменти, когато никой друг не ни вижда. Това е, което правим на 
работа, в училище и в дома си. Това е начинът, по който живеем 
всеки момент от живота си. „Благочестието“ е отношение, което 
отразява Лицето на Бог в нашите мисли и действия. „Благочестието“ 
е нашият начин на живот. Той идва от връзката ни с Бога, Който 
живее „в“ нас.


Това са уроци на благодатта. Това е, което Бог би искал да правим, 
докато сме на земята. Той иска да кажем „Не“ на безбожието и 
светските похоти. Той иска от нас да кажем „Да“, за да живеем 
трезво, праведно и благочестиво в настоящата епоха.
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Грейс ходене


Важно е да запомните, че това, което правим днес, е в светлината на 
нещо далеч по-голямо от това, което виждаме сега. Ние живеем 
нашия трезвен, праведен и благочестив живот, докато чакаме 
Христос в нас да ни отведе на небето. Какво правим, докато чакаме? 
Исус се предаде за нас „да ни изкупи от всякакво нечестие и да 
очисти за себе си народ, който е негов собствен, нетърпелив да 
направи доброто“. Времето ни на чакане трябва да бъде взето с 
нетърпение да правим доброто. Ето къде трябва да текат нашите 
страсти. Ето какво трябва да ни кара. „Правенето на добро“ е 
резултат от Урока на благодатта! Бъдете нетърпеливи да го научите.


1. Осребрете времето!

2. Вървете в любовта!

3. Обичайте жена си!

4. Подчинете се на съпруга си!

5. Бъдете силни в Господа!

6. Облечете цялата божия броня!

7. Настройте привързаността си към нещата по-горе!

8. Нека Божият мир да управлява във вашите сърца!

9. Продължавайте в молитва!

10. Нека речта ви бъде винаги с благодат!

11. Правете всичко без мрънкане и оспорване!

12. Натиснете към марката!

13. Бъдете подражатели на Бог!

14. Въздържайте се от блудство!
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15. Учете се, за да се покажете одобрени пред Бог!

16. Следвайте правда, вяра, милосърдие, мир!

17. Проповядвайте Словото!

18. Укори, укори, увещавай!

19. Бъдете нащрек и се самоконтролирайте!

20. Насърчавайте се един друг и се изграждайте!

21. Бъдете последователи заедно с мен!

22. Радвайте се вечно!

23. Молете се непрекъснато!

24. Въздържайте се от всякакво зло!

25. Предупредете непокорните!

26. Утешавайте хората със слаби сърца!

27. Подкрепете слабите!

28. Бъдете търпеливи към всички мъже!

29. Във всичко благодарете!

30. Растете в благодатта и познанието на нашия Господ Исус 
Христос!


Очевидно апостол Павел беше човек на действието! Той използва 
повече глаголи за сегашно и бъдещо време в активния глас от всеки 
друг писател в Новия завет. Погледнете тези активни глаголи от 
списъка по-горе:


Изкупете! Разходка! Любов! Изпращане! Бъда! Слагам! Комплект! 
Нека управлява! Продължи! Направете! Натиснете! Въздържайте се! 
Учете! Последвам! Проповядвайте! Укори! Укор! Препоръчвам! 
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На сър ч а в а й т е ! Из г р ажд а н е ! Р а д в а й с е ! Мол е т е с е ! 
Предупреждавайте! Комфорт! Поддържа! Дай! Растете!


Посланието на писмата на Павел е ясно: трябва да се свърши голяма 
работа, така че нека я свършим!


Християните трябва да са заети хора. „Защото ние сме Неговата 
изработка, създадена в Христос Исус за добри дела, които Бог 
предварително подготви, за да ходим в тях.“ (Еф. 2:10) Добрите дела 
са причината, поради която сме тук. Това е, което Бог иска да 
направим с времето, талантите, дарбите и личните си ресурси. 
Представете си какво би се постигнало, ако всеки християнин работи 
усилено, за да служи на Бога и другите!


Нека бъдем по-конкретни. Представете си какво би се постигнало, 
ако всеки християнин работи усилено, за да служи на Бог и 
Евангелието на Божията благодат. Възможностите са прекрасни! 
Повече хора спасени; създадени повече църкви; повече души се 
насърчават; повече обединени домове; променени са повече животи; 
повече решени проблеми; отговори на още въпроси. Най-важното е, 
че Христос ще бъде прославен!


Много вярващи искат да служат на Бог, но години на провал, силни 
удари и лоша насока почти ги изтриха. Пасторите прекарват голяма 
част от времето си в помощ на християни, паднали край пътя. Това е 
част от пастирското служение, но има още много работа. Плюс това, 
би било чудесно, ако повечето „отстранени“ християни са силни и 
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жизнени и участват в задоволяването на нуждите на другите. Павел 
пише, че пасторите-учители се дават на църквите:


„... за подготовката на светиите за дело на служение, за 
назидание на Христовото тяло, докато всички стигнем до 
единството на вярата и познанието на Божия Син, до съвършен 
човек, по мярка за ръста на пълнотата на Христос ”Еф. 4: 12-13


Има пак тази дума. Върши работа! Бог иска хората Му да са 
подготвени за работа. Това е основната причина, поради която Бог 
ни е създал.


Вярвам , че голяма част от тъгата и импотентността на 
християнството идва от липсата на участие в „дела на службата“. 
Библията призовава църковните лидери да подготвят или „подготвят“ 
хората за извършване на служба. Забележете предимствата:


„... че вече не трябва да сме деца, подхвърляни насам-натам и 
пренасяни с всеки вятър на доктрината, чрез измамите на 
хората, в лукавата хитрост на измамни заговори, но, като 
говорим истината в любовта, може да израстваме във всичко в 
Него, Който е главата - Христос - от когото цялото тяло, 
съединено и изплетено заедно от това, което всеки ставен 
снабдява, в съответствие с ефективната работа, чрез която 
всяка част прави своя дял, причинява растеж на тялото за 
назидание на себе си в любовта. " Еф. 4: 14-16
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Чуйте какво ни казва апостол Павел. Искаме нашите семейства и 
църкви да бъдат изградени. Искаме единство. Искаме християните 
да знаят повече. Искаме християните да станат зрели. Искаме 
християните да достигнат пълната мяра на съвършенство, намерена 
в Христос. Павел ни казва как да го направим! Църковните 
ръководители трябва да подготвят, оборудват и обучават 
християните за техните дела на служба. Звучи просто. И така, защо 
не го направим?


Казвате: „Искам да работя. Искам да служа на Бог. Искам да направя 
велики неща за Бог. Но откъде да започна? "


„Учете се, за да се покажете одобрен пред Бог, работник, който 
не трябва да се срамува, като правилно разделя словото на 
истината.“ 2 Тим. 2:15 (KJV)


Разберете какво Бог иска да направите, тогава го направете! Твърде 
много от нас се опитват да накарат нещата да се случат, преди дори 
да разберем какво става. Голяма част от „работата“ на християните 
днес не е това, което Бог има за нас. Лаем грешните дървета. 
Времето, прекарано в внимателно проучване, е спестено време от 
провала на въртенето на колелата и чукването на главите ни в 
стената.
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Говорете с другите за Божията любов и благодат. Огледай се около 
себе си. Пребройте броя на хората, които познавате, които са 
неспасени. Всеки от нас трябва да познава поне петима неспасени 
хора. Някои са в нашето семейство. Други са съседи, приятели и 
колеги. Представете си въздействието на всеки християнин по света, 
който обяснява Божията Благодат на поне петима души този месец!


Вървете в любов към събратята си по вяра. Грижа за тях. Молете се 
за тях. Подкрепете ги. Насърчавайте ги. Какво служение очаква 
всеки вярващ, който показва Божията любов на брат или сестра! 
Всеки от нас познава поне петима християни. Представете си 
въздействието на всеки християнин по света, който посяга да се 
грижи за поне петима събратя по вяра тази година!


Добрите дела са толкова близо, колкото посещение, телефон, писмо, 
имейл, усмивка, изучаване на Библията или молитва. Включете се. 
Използвайте своите таланти и подаръци, където и да живеете; 
каквото и да правиш. Молете се за християнски лидери. Скочете в 
средата на битката и водете свещена война рамо до рамо с други 
вярващи. Павел често описва християните като „колеги“ и „работещи 
заедно“. Имаме нужда от Бог и имаме нужда един от друг.


Оставих най-доброто за последно! Опознайте Бог по-добре. Обичам 
го. Хвалете Го. Служете Му. Подчинете Му се. Насладете му се. Той 
ни спаси, за да имаме общение с Него. Направете го ваш приоритет 
номер едно.
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Нека да разгледаме нашия „Списък на действията на вярващите“ още 
веднъж:


1. Изучавайте правилно Божията дума (правилно разделяйте).

2. Говорете с другите за Божията любов и благодат.

3. Вървете в любов към събратята си по вяра.

4. Помогнете на другите да растат.

5. Опознайте по-добре Бог.


Спомнете си собствения пример на Павел. Той беше човек на 
действието! Нека бъдем

хора на действието!


Grace Loving


Исус умря за нашите грехове, защото ни обича. Ето до какво доведе 
„Божията благодат“ за Бог Син. Исус умря жертвено вместо нас, 
след което беше погребан. Какво означава Неговото погребение за 
нас? Това означава, че сме мъртви за греха и сме били погребани с 
Него. Когато мислите за Исус, висящ на кръста, не забравяйте, че 
нашият „старец“ беше разпнат с Него. Защо? За да може тялото на 
греха да бъде премахнато; че вече не трябва да сме роби на греха. 
Смъртта за греха е нашата свобода. Освободени сме от греха поради 
Смъртта и погребението на нашия Господ. Вече не сме роби на греха. 
Ние сме живи за Бога чрез Христос!
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Защо сме живи за Бога? Заради Неговата Любов и Благодат. Но това 
не означава, че трябва да продължим да грешим. Напротив. Ние сме 
призовани за нов живот; нов начин на живот - новост на живота. 
Можем да живеем този нов живот, защото смъртта и грехът вече не 
доминират в живота ви, както те са живели преди да сте спасени от 
греховете си. Какво означава това от ден на ден? Вече не сме 
подчинени на закони и правила и разпоредби. Ние сме под Божията 
благодат. Това влияе върху всичко, което мислим, чувстваме, 
казваме и правим. Не позволяваме на греха да царува в телата ни. 
Ние не се подчиняваме на плътските похоти. Ние не използваме 
тялото си като инструмент за неправда да грешим. Вместо това ние 
представяме тялото си на Бог. Всяка част от тялото ни трябва да 
бъде инструмент за правда. Защо? Защото грехът вече не ни 
доминира. Ние сме под удивителната и прекрасна Благодат на 
Всемогъщия Бог.


„Какво да кажем тогава? Да продължим ли да грешим, за да 
изобилства благодатта? Със сигурност не! Как ние, умрелите за 
греха, ще живеем повече в него? Или не знаете, че толкова много от 
нас, които са били кръстени в Христос Исус, са били кръстени в 
Неговата смърт? Затова ние бяхме погребани с Него чрез кръщение 
в смърт, така както Христос беше възкресен от мъртвите чрез 
славата на Отца, така и ние трябва да ходим в новост на живота. 
Защото ако сме били обединени заедно по подобие на Неговата 
смърт, със сигурност ще бъдем и по подобие на Неговото 
възкресение, знаейки това, че нашият старец е бил разпнат с Него, за 
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да може тялото на греха да бъде премахнато, че вече не бива да сме 
роби на греха. Защото умрелият е освободен от греха.


Сега, ако сме умрели с Христос, ние вярваме, че и ние ще 
живеем с Него, знаейки, че Христос, възкресен от мъртвите, 
вече не умира. Смъртта вече няма власт над Него. За смъртта, 
която Той умря, Той умря, за да съгреши веднъж завинаги; но 
животът, който Той живее, той живее за Бог. По същия начин и 
вие смятате, че сте наистина мъртви за греха, но живи за Бога в 
Христос Исус, нашия Господ. Затова не позволявайте на греха 
да царува във вашето смъртно тяло, за да му се подчинявате в 
неговите похоти. И не представяйте членовете си като оръдия 
на неправдата към греха, а се представяйте пред Бога като 
живи от мъртвите, а членовете си като оръдия на правдата пред 
Бога. Защото грехът няма да владее над вас, защото вие не сте 
под закон, а под благодат “. Римляни 6: 1-14


„И благодатта на нашия Господ беше изключително изобилна, с 
вяра и любов, които са в Христос Исус.“ 1 Тимотей 1:14


„Благодат, милост и мир ще бъдат с вас от Бог Отец и от Господ 
Исус Христос, Синът на Отца, в истина и любов.“ 2 Йоан 1: 3
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