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Второ Съобщение 

Ной – Животът и Работата, Които Могат да Променят Епохата 

Откъси от Писанията: Бит. 6:5-22; 7:13, 16; Евр. 11:7 

I.  Животът на Ной беше живот, който промени епохата – Фил. 1:19-21а 

А. Бог показа на Ной реалната ситуация на покварената епоха, в която живееше – 
Бит. 6:3, 5, 11, 13; Мат. 24:37-39; 2 Тим. 3:1-3.  

Б.  „А Ной придоби Господното благоволение“ – Бит. 6:8: 
1. Когато Сатана е направил всичко, за да разруши ситуацията, винаги е имало 

хора, които намират благоволение в очите на Бог да станат тези, които 
обръщат епохата – Дан. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Главната цел на записа на Битие не е да покаже падението, но да покаже 
колко много може да направи Божията благодат за падналите хора; 
благодатта е Самият Бог, присъствието на Бог, на Когото се наслаждаваме, 
за да бъде всичко за нас и да направи всичко в нас, чрез нас и за нас; 
благодатта е Бог, идващ в нас да бъде нашето животоснабдяване, нашата 
сила и нашето всичко – Йоан 1:14, 16-17; Откр. 22:21: 
а. Наслаждението на Господ като благодат е с тези, които Го обичат – Ефес. 

6:24; Йоан 21:15-17. 
б. Наслаждаваме се на благодатта на Господ Исус Христос като пребогатото 

снабдяване на Триединния Бог чрез упражняването на нашия човешки 
дух – Евр. 10:29б; Гал. 6:18; Фил. 4:23; Филемон 25; 2 Тим. 4:22. 

в. Божието слово е словото на благодатта – Деян. 20:32; Кол. 3:16; Ерем. 
15:16. 

г. Преживяваме преработения Триединен Бог като благодатта на живота, 
като се срещаме със светиите на почвата на единство – Пса. 133:3; 1 Петр. 
3:7; Деян. 4:33; 11:23. 

д. Можем да преживяваме Господа като нашата нарастваща вседостатъчна 
благодат сред страдания и изкушения – 2 Кор. 12:9. 

е. Трябва да се трудим за Господа в силата на Неговата благодат – 1 Кор. 
15:10, 58; 3:12. 

ж. Трябва да бъдем добри настойници на разнообразната Божия благодат – 
1 Петр. 4:10; Ефес. 3:2; 2 Кор. 1:15; Ефес. 4:29. 

з. Чрез силата на благодатта, силата на благодатта и животът на 
благодатта, можем да бъдем изправни с Бога и един с друг; благодатта 
произвежда правда – Евр. 11:7; Римл. 5:17, 21. 

В. Както неговия пра-прадядо Енох (Бит. 5:22-24), Ной въреше с Бог чрез вяра (6:9; 
Евр. 11:7), която беше Божият божествен елемент, внедрен и пропит в него да бъде 
неговата вярваща способност (Римл. 3:22); като резултат, той стана наследника и 
проповедника на прадвата (2 Петр. 2:5) в знак на протест срещу злото поколение; 
Правдата на Ной подсили Божието стоене да извърши Своето съдилище над онова 
безбожно поколение. 

Г. Ковчегът, който Ной построи е образ на практическия и настоящ Христос като 
Божието спасение и да се съгради ковчега е да се съгради практическия и 
настоящ Христос като Божието спасение в нашето преживяване за 
съграждането на Христовото Тяло като съвкупния Христос; според Филипяни, 
това е да изработим собственото си спасение – 2:12-13: 
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1. Да съградим ковчега е да изработим собственото си спасение, което е да 
съградим Христос в нашето преживяване за съграждането на Христовото 
Тяло, съвкупният Христос. 

2. Това, над което Ной работеше и влезна във беше Божието спасение, 
ковчегът; ние трябва да имаме практически и настоящ Христос, в когото 
можем да влезнем като Божието спасение. 

3. Спасението във Филипяни 2:12 не е вечно спасение от осъждане и от 
огненото езеро, а е ежедневното и постоянно спасение, което е Христос като 
живия Човек; въпреки че имаме вечно спасение, ние се нуждаем от по-
дълбоко спасение от опакото и извратено поколение – ст. 15. 

4. Днес сме в пътя на Божието спасение; влезнали сме в този път и чрез нашето 
преминаване през този път изработваме собственото си спасение: 
а. Колкото повече Ной строеше ковчега, толкова повече той преминаваше 

през Божието спасение и накрая влезна в това, над което работеше – Бит. 
7:7. 

б. Този Христос, когото съграждаме в нашето преживяване днес ще стане 
нашето бъдеще спасение; един ден под Божия суверенитет, ще влезнем в 
този Христос, когото сме съградили. 

в. Дори и днес, ако съграждаме Христос в преживяването си, ще бъдем 
способни да пребъдваме в Христос, да обитаваме в Христос – Йоан 15:5: 

(1) За да съградим Христос в преживяването си означава да обичаме 
Господа, да си говорим с Него като призоваваме името Му и да имаме 
общение с Него, живеейки чрез Него и вървейки заедно с Него ден след 
ден и час след час да бъдем ‚съ-вървящ‘ с Бога, за да можем да бъдем 
съработник на Бога – Бит. 5:22-24; 6:9. 

(2) Тогава ще съградим Христос в преживяването си, за да можем да 
влезнем в Него като нашето спасение. 

5. Всички четири книги от Филипяни се отнасят до всеобхватната, живееща 
личност на Христос като нашето спасение: 
а. Във Филипяни 1 спасението е да живеем Христос и да изразяваме 

Христос във всяка ситуация. 
б. Във Филипяни 2 спасението е да отразяваме Христос като държим 

словото на живота. 
в. Във Филипяни 3 спасението е правдата на Бог, това е Самият Бог, 

въплътен в Христос. 
г.     Във Филипяни 4 спасението е Самият Христос като животът, който е 

истинен, издигнат, правдив, чист, мил, хвалебствен и изпълнен с 
добродетели и слава. 

II. Работата на Ной беше работа, която промени епохата—2 Кор. 6:1; Мат. 
16:18; 1 Кор. 3:12:  

А. Бог даде на Ной всеобхватно откровение, откровението да съгради ковчега, 
който беше начинът, но който Бог щеше да приключи поквареното поколение и 
доведе една нова епоха; Ной съгради ковчега не според неговото въображение, 
но абсолютно според Божието откровение и божествено указание чрез вяра—
Бит. 6:15а; Евр. 11:5-7; преп. Изх. 25:9; 1 Лет. 28:11-19; 1 Кор. 3:10-12; Еф. 2:20а: 
1. Ковчега е праобраз на Христос (1 Пет. 3:20-21)—не само индивидуалния 

Христос, но също корпоративния Христос, църквата, която е Тялото 
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Христово и новия човек да завърши в Новия Ерусалим—Мат. 16:18; 1 Пет. 
3:20-21; 1 Кор. 12:12; Еф. 2:15-16; Кол. 3:10-11; Откр. 21:2. 

2. Съграждането на ковчега типизира съграждането на корпоративния 
Христос с елемента на Христовите богатства като съграждащ елемент чрез 
тези, които работят заедно с Бог—1 Кор.3:9-12а; Еф. 4:12; 2:22. 

3. Това съграждане в работата на Христос в хората, да ги съгради заедно чрез 
Христос, така че, те да станат Божието изразяване в плътта—1 Тим. 3:15-16; 1 
Кор. 3:9а, 10, 12; Рим. 11:36. 

Б. Чрез съграждането на ковчега и влизането в него, Ной беше спасен не само от 
Божия съд на злото поколение чрез потопа, но беше също отделен от това 
поколение и въведен в нова епоха—Бит. 6:5-22. 

В. По същия начин чрез съграждане на църквата и влизайки в църковния живот, 
ние ще бъдем спасени от Божия съд на днешното зло поколение през голямата 
скръб, и ще бъдем отделни от това поколение, за да бъдем въведени в нова 
епоха, епохата на милениума—Евр. 11:7; Мат. 24:37-39; Лука 17:26-27; 21:36; 
Откр. 3:10. 

Г. Дължината на ковчега беше триста лакти, ширината петдесет лакти и 
височината тридесет лакти (6:15); основните числа в Божието съграждане са три 
и пет (преп. Изх. 27), които означават смесването на Триединния Бог с човека 
чрез Неговото божествено раздаване ( 2 Кор.13:14; Еф. 4:4-6). 

Д. Ковчега беше на три етажа, първи, втори и трети—Бит. 6:16: 
1. Трите раздела на скинията означават дълбочините, в които всички трябва да 

влезем; трите етажа на ковчега означават височината, която всички трябва да 
достигнем. 

2. Трите етажа на ковчега означават Триединния Бог; Духът ни завежда до 
Сина, и Сина ни завежда до Отец; когато дойдем до Отец, ние сме на третия 
етаж—Лука 15:4-7, 8-10; 18-23; Еф. 2:18 

3. Трябва да влезем в най-дълбоката и най-високата интимност с нашия 
Триединен Бог така че, да може да ни заведе на „третият етаж“ да ни покаже 
Неговите потайности, тайни и скрити съкровища—1 Кор. 2:9; 2 Кор. 2:10; 
Изх. 33:11. 

Е. В ковчега имаше един отвор към небесата за светлина—Бит. 6:16: 
1. Еврейската дума за отвор има същият корен като думата обед; това 

означава, че когато си под отвора, прозорецът, ти си в пладне и си пълен със 
светлина—преп. Prov. 4:18. 

2. Тъй както имаше само един прозорец, един отвор на ковчега, така има и само 
един прозорец, едно откровение и едно видение чрез едно служение в 
Божието съграждане— Деян. 26:19; Гал. 1:6-9; 1 Тим. 1:3-4; преп. 2 Царе 2:2, 
9, 13-15. 

Ж. Има само една врата, един вход към ковчега; този врата е Христос—Бит. 7:13, 16; 
Йоан 10:9: 
1. Влизането на Ной в ковчега е праобраз на влизането ни в Христос—Йоан 

3:16; Гал. 3:27. 
2. Веднъж повярвали в Господ Христос, ние сме „затворени“ от Бог без начин 

да се измъкнем от Него—преп. Йоан 10:28-29; Пс. 139:7-12. 
З. Ковчега беше направен от гоферово дърво, вид кипарис, смолисто дърво, което 

може да издържи атаките на вода; това е образ на разпънатия Христос, който 
може да издържи водите на смъртта—Бит. 6:14; Деян. 2:24. 
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И. Ковчега бе покрит отвътре и отвън със смола, която е праобраз на изкупителната 
кръв на Христос, която покрива Божието съграждане отвътре и отвън—Бит. 6:14; 
Евр. 9:14; Изх. 12:13. 
1. Еврейската дума за смола има същият корен като думата помазание, която 

означава „да покриеш“; Ной и семейството му бяха спасени от съда на потопа 
чрез смолата върху ковчега, означаваща че вярващите в Христос са спасени 
от Божият съд чрез изкупителната кръв на Христос—Рим. 5:9. 

2. Когато погледнем към кръвта, ние имаме мир; когато Бог погледне към 
кръвта, Той е задоволен; когато Сатана погледне към кръвта, той няма 
възможност да атакува; когато ангелите погледнат към кръвта, те се радват—
Откр. 12:11. 

Й. Водата, през която Ной премина е образ на водата на покръстване—1 Пет. 3:20-
21: 
1. Смолата върху ковчега, означаваща кръвта на Христос, спаси Ной от съдът на 

потопа. Докато водата от потопа, означаваща водата на покръстване, не само 
осъди света, но също раздели Ной от злата епоха—Изх. 14:26-30; Деян. 2:40-
41. 

2. Водата на потопа избави Ной вън от стария му начин на живот, към нова 
среда; по същият начин, водата на покръстване ни избавя  вън от наследения 
суетен начин на живот във възкресение в Христос—Рим. 6:3-5. 


