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БОГОЦЕНТРИРАНАТА ЦЪРКВА ( АВС ) 
 
УРОК 13 
 
ПРОЧЕТЕТЕ  1 Царе 17 глава 
 
ВЪПРОСИ 
 

1. Кои стихове от Писанието подкрепят убеждението, че Давид е законен 
образец за църквата? 

2. Какви характерни черти на филистимеца Голиат сочат, че той е образ на 
плътта ( плътщина, хуманизъм)? 

3. Какви са характерните черти на богоцентрираната църква/управляваща 
църква, символично изразени в живота на Давид? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright © Dr. S. Y. Govender   2/11 
 

ОТГОВОРИ (АВС) 
УРОК 13 

1. ДАВИД – ЗАКОНЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЦЪРКВАТА. 
Деяния 15:13-17 
13 И след като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: Братя послушайте 
мене; 
14 Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду 
тях люде за Своето име. 
15 С това са съгласни и пророческите думи, както е писано: 
16 "След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, И пак ще 
издигна развалините й, И ще я изправя; 
17 За да потърсят Господа останалите от човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,  
Амос 9:11 
В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще 
въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни, 
Яков твърди, че събитията, които са се случвали по онова време в църквата са 
изпълнение на пророчеството на Амос. Той загатва, че тези събития, които се 
случвали представляват възстановяването на Давидовата скиния. Така Яков 
прави заключение, че църквата е Давидовата скиния, която се възстановява. 
Захария 12: 8 
В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители; Слабият между тях в оня ден 
ще бъде като Давида, И Давидовият дом като Бога, Като ангел Господен пред тях. 
„В оня ден” е сега. Настоящата църква е изпълнение на това, което пророкува 
Захария. Дори слабият ще бъде като Давид. Това е пророчество за достигане на 
зрялост. Църквата – „ Давидовият дом” – ще бъде като Бога – зрялата, съвършена 
църква по мярката и пълнотата на Христос. Докато не достигнем 
зрялост/съвършенство, пътят към съвършенство се открива пред нас в живота на 
Давид. 
Бог приписва на Давид пълно покорство и никога не споменава извършените от 
него прелюбодейство и убийство, поради състоянието на сърцето на Давид. Той 
беше мъж по сърцето на Бога. 
3 Царе 14:8 
и, като откъснах царството от Давидовия дом, дадох го на тебе, но пак ти не биде 
както слугата Ми Давида, който опази заповедите Ми и като Ме следва с цялото си 
сърце, за да върши само онова, което е право пред Мене, 
1 Царе 13:14 
Но сега царството ти няма да трае; Господ Си потърси човек според сърцето Си, и 
него определи да бъде княз над людете Му, понеже ти не опази онова, което Господ 
ти заповяда. 
2. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ГОЛИАТ, КОИТО ГО ПРАВЯТ СИМВОЛ НА 

ПЛЪТТА. 
2.1. Той е филистимец. Филистимец означава въргаляне, затъване1 – плътско 
угаждане. 
2.2. Той присъстваше в Юдея (хваление). Това е враг посред хваление. 
Плътщината е враг насред хваление в църквата. 

                                                
1 Значението на тези думи може да бъде употребено и в пряк, и в преносен смисъл (бел. 
на преводача) 
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2.3. Ръстът му беше 6 лакътя2 и една педя3. Острието на копието му тежеше 600 
сикли4 желязо. 

       6 е числото на човек/на плътска природа/ на хуманизъм. 
2.4. Той беше покрит с мед/месинг – символ на юридическа присъда. Плътта се 

изявява, за да осъди Божиите слуги. 
2.5. В дома на Саул няма мъж, който да може да се справи с този враг. 

1 Царе 17:10 
      10 Филистимецът рече още: Аз хвърлям презрение днес върху Израилевите редове; 

дайте ми мъж да се бием двама. 
11 А Саул и целият Израил, когато чуха тия думи на филистимеца, смаяха се и се 

уплашиха твърде много. 
Саул означава измолен/поискан. Саул бе резултата от човешко искане, не от           
призив от Бога. Редът на Саул (човешки повик) не може да се справи с този враг – 
плътта. 
      2.6. Домът на Саул се страхува от този враг. 
1 Царе 17:11 
А Саул и целият Израил, когато чуха тия думи на филистимеца, смаяха се и се 
уплашиха твърде много. 
Плътта е уплашена, напр. магьосничество. 

2.7. Това е враг, който се противопоставя. 
1 Царе 17:16 
И филистимецът се приближаваше заран и вечер и се представяше четиридесет дена. 
      2.8. Това е враг, на който рано или късно се възхищават, както на плътта. 
1 Царе 17:25 
И Израилевите мъже думаха: Видяхте ли тоя мъж, който възлиза? Наистина той 
възлезе да хвърли презрение върху Израиля; обаче, който го убие, него царят ще 
обогати с голямо богатство, и ще му даде дъщеря си и ще направи бащиния му дом 
свободен в Израиля. 
      2.9. Голиат е войнствен мъж. 
1 Царе 17:33 
Но Саул каза на Давида: Ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с 
него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта си. 
      Плътта е в постоянна война с духа. 
Галатяни 5:17 
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; 
понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което 
искате. 
      2.10. Голиат е исполин – враг, който е по-голям от теб. 
Плътта не може да бъде победена само чрез човешка сила. Законът на Моисей        
разкри, че бе невъзможно да се спазва законът поради вродената човешка слабост 
- плътта.  
3. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА БОГОЦЕНТРИРАНАТА / УПРАВЛЕНЧЕСКА 
ЦЪРКВА, РАЗКРИТИ В ЖИВОТА НА ДАВИД – ДАВИДОВАТА ЦЪРКВА. 
3.1. ОТКРОВЕНИЕ НА ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО. 
1 Царе 16:1 

                                                
2 Лакът е старинна мярка за дължина, съответстваща на около 50 см (бел. на преводача) 
3 Педя е старинна линейна мярка, приблизително равна на 23 см (бел. на преводача) 
4 Сикър е старинна мярка за тежест, приблизително равна на 11,5 г (бел. на преводача) 
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Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз съм го 
отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро та иди; Аз те изпращам 
при витлеемеца Есей; защото Си промислих цар измежду неговите синове. 
Давид е родом от Витлеем. Витлеем означава дом на хляб. Давид произлиза от 
дома на хляба. Хлябът е символ на  Исус. 
Йоан 6:33-35 
33 Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. 
34 Те, прочее, Му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб. 
35 Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да 
огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. 
Исус е Словото. 
Йоан 1:1 
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 
Йоан 1:14 
И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като 
на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. 
Хлябът е символ на Божието Слово. 
Давидовата църква има Божието Слово. 
Матей 4:4 
А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, 
което излиза от Божиите уста. 
Давидовата църква има свежо слово – СЛОВО, КОЕТО ИЗЛИЗА ОТ БОГ. 
3.2. НАЗНАЧЕН ОТ БОГ 
1 Царе 16:12-13 
12 И прати та го доведоха. И той беше рус, с хубави очи, и красив на глед. И Господ 
каза: Стани, помажи го, защото той е. 
13 Тогава Самуил взе рога с мирото та го помаза всред братята му; и Господният Дух 
дойде със сила на Давида от същия ден и после. Тогава Самуил стана та си отиде в 
Рама. 
Давид бе избран измежду братята си. Той беше помазан с рог с миро. Овенът 
трябва да умре, за да пожертва рога си. Това помазание струва живот. БОГ 
СЪЗДАДЕ РОГА. Това е примера за помазание определено от Бог. 
Йоан 16:7  
Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, 
Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. 
Исус трябваше да умре, за да може помазанието Му да бъде на наше 
разположение. 
Саул бе помазан със съд с миро. Той бе назначен от Бог, но по искане на хората. В 
помазанието му имаше изкуствена съставка. ЧОВЕКЪТ СЪЗДАДЕ СЪДА. 
1 Царе 10:1 
Тогава Самуил взе съда с миро та го изля на главата му, целуна го и каза: Не помаза ли 
те Господ за княз над наследството Си? 
3.3. НОВО НАЧАЛО 
1 Царе 17:12-14 
12 А Давид беше син на оня ефратянин от Витлеем Юдов, който се именуваше Есей, и 
имаше осем сина; и в Сауловите дни тоя човек имаше старейшински чин между 
хората. 
13 И тримата по-големи сина на Есея бяха отишли подир Саула във войната; и 
имената на тримата му сина, които отидоха на войната, бяха - на първородния 
Елиав, на другия след него, Авинадав и на третия Сама. 
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14 Давид беше най-младият; а тримата по-големи следваха Саула. 
Давид бе осмият син. 8 е символът на ново начало. Давидовата църква е ново 
начало. 
Матей 12:3-4 
3 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, 
които бяха с него, 
4 как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да 
яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците? 
2 Царе 6:14 
И Давид играеше пред Господа с всичката си сила; и Давид беше препасан с ленен 
ефод. 
На цар Давид също така му бе позволено да служи като свещеник пред Бог, 
въпреки че тези служби в Стария Завет бяха отделени. 
ТАКА В ЖИВОТА НА ДАВИД ВИЖДАМЕ НОВА ДЕЙСТВАЩА СИСТЕМА: 
ЦАР-СВЕЩЕНИК. ТАЗИ СИСТЕМА НЕ БЕ ПОЗВОЛЕНА В ЖИВОТА НА ЦАР 
САУЛ. 
1 Царе 13:12-13 
12 затова си рекох, сега филистимците ще нападнат върху мене в Галгал, а пък аз не 
съм отправил молба към Господа; и тъй, дръзнах и принесох всеизгарянето. 
13 И Самуил каза на Саула: Безумие си сторил ти, гдето не опази повелението, което 
Господ твоят Бог ти заповяда; защото Господ щеше сега да утвърди царството ти 
над Израиля до века. 
3.4. МОЖЕ ДА ИЗГОНИ ДЕМОНА ОТ СТАРИЯ РЕД. 
1 Царе 16:23 
И когато злият дух от Бога беше на Саула, Давид вземаше арфата и свиреше с 
ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се 
оттеглюваше от него. 
Давидовият ред е в състояние да изгони „злият дух” от Сауловия ред. По този 
начин този ред е по-подготвен и по-ефикасен от Сауловия ред. 
3.5. ИЗПРАТЕНИЯТ 
1 Царе 17:17 
В това време Есей каза на сина си Давида: Вземи сега за братята си една ефа5 
пържено жито и тия десет хляба та ги занеси бърже на братята си в стана; 
Давид бе изпратен от баща си Есей при братята си. Той бе изпратеният. 
Давидовата църква е изпратена църква. По природа тя е апостолска (виж 
раздела/модула за Апостолски хора). 
3.6. ДУХ НА СЛУГА 
1 Царе 17:17-18 
17 В това време Есей каза на сина си Давида: Вземи сега за братята си една ефа 
пържено жито и тия десет хляба та ги занеси бърже на братята си в стана; 
18 а тия десет пити сирене занеси на хилядника им; и виж, здрави ли са братята ти, 
и вземи ми белег от тях. 
Въпреки че Давид беше помазан цар, той служеше като „момче за доставки и 
разносвач” и като пратеник. 
 

                                                
5 Ефа е старинна мярка за вместимост, приблизително съответстваща на 22 л (бел. на 
преводача) 
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Йоан 13:13-16 
13 Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. 
14 И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг 
да си миете нозете. 
15 Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас. 
16 Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито 
пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. 
3.7. ОТГОВОРНОСТ 
1 Царе 17:20 
Прочее, на сутринта Давид стана рано, остави овците на пазач, и взе нещата та 
отиде както Есей му бе заповядал; и той отиде при оградата от коли когато 
войската, при излизането си да се опълчи, извикваше гръмогласно за битката. 
Когато Давид бе изпратен с поръчка, той осигури човек, който да се грижи за 
овцете. 
3.8. КОЙТО ИМА ВЗАИМОТНОШЕНИЯ 
1 Царе 17:22 
А Давид остави товара си под грижата на товаропазача, и като се завтече към 
войската, дойде та попита братята си за здравето им. 
Давид се затича да поздрави братята си. Давид обичаше братята си. Не действаше 
в изолация. Той потърси братята си. 
3.9. РАЗПОЗНАВАЩ 
3.9.1. РАЗПОЗНАВА ПРАВИЛНО ВРАГА. 
1 Царе 17:26 
И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на 
онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя 
необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? 
Докато Саул и армията му видяха исполин, Давид видя необрязан филистимец.  
Давид гледаше на ситуацията от гледна точка на Бога. Той познаваше завета с 
Авраам6. 
Обрязването бе знак за завета с Авраам. 
Битие 12:3 
Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в 
тебе ще се благославят всички земни племена. 
По преценка на Давид филистимецът беше вече проклет. 
ДАВИДОВАТА ЦЪРКВА ИМА ПРАВИЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ ЗА ВРАГА. 
Самсон се ожени за врага. 
3.9.2. РАЗПОЗНАВА БОЖИЯ НАРОД 
1 Царе 17:26 
И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на 
онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя 
необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? 
Армията на Саул бе парализирана от страх и неефективна в тази битка, при все 
това Давид я нарече „войските на живия Бог”. 
ДАВИДОВАТА ЦЪРКВА МОЖЕ ДА РАЗПОЗНАЕ ХРИСТОВОТО ТЯЛО. 
Павел нарече грешните коринтяни „светии”, защото той разпозна позицията им в 
Христос. 
 

                                                
6 Виж Битие 17:7-11 (бел. на преводача) 
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1 Коринтяни 1:1-2 
1 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен, 
2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да 
бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса 
Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш: 
3.9.3. РАЗПОЗНАВА БИТКАТА 
1 Царе 17:28-30 
28 А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава 
пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко 
овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, 
за да видиш битката. 
29 И Давид каза: Що съм сторил сега? няма ли причина? 
30 И обърна се от него към другиго и говори по същия начин; и людете пак му 
отговориха според първите думи. 
Eлиав се противопоставяше на Давид, въпреки че знаеше, че Давид беше Божият 
избраник. Давид лесно можеше да защити призванието и позицията си, обаче той 
се „обърна от него към другиго”. 
ДАВИДОВАТА ЦЪРКВА НЕ СЕ ВЪВЛИЧА В РАЗПРИ С БРАТЯ. 
2 Тимотей 2:24 
А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, 
способен да поучава, търпелив; 
3.10. ОПИТ 
1 Царе 17:34-36 
34 А Давид рече на Саула: Слугата ти пасеше овците на баща си; и когато дойдеше 
лъв или мечка та грабнеше агне от стадото, 
35 аз го подгонвах та го поразявах, и отървавах грабнатото от устата му; и когато 
се дигнеше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го, и го убивах. 
36 Слугата ти е убивал и лъв и мечка, и тоя необрязан филистимец ще бъде като едно 
от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. 
Давид не стана водач от веднъж. Той се изправи лице в лице с мечката и лъва, за 
да защити агнето. Изправи се лице в лице с отхвърляне и самота. Представи си да 
бъдеш отхвърлен от баща ти, когато Самуил каза на Есей да доведе синовете си. 
3.11. СИЛА В БОГ 
1 Царе 17:37 
Рече още Давид: Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, 
Той ще ме отърве и от ръката на тоя филистимец. И Саул каза на Давида: Иди; и 
Господ да бъде с тебе. 
Давид призна, че силата му беше в Бог – не опита му. 
Самсон призна, че силата му беше в косата му. 
3.12. ДОБРОДЕТЕЛ 
3.12.1. ТОЙ ОТИДЕ САМО, КОГАТО БЕ ИЗПРАТЕН 
 1 Царе 17:37 
Рече още Давид: Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, 
Той ще ме отърве и от ръката на тоя филистимец. И Саул каза на Давида: Иди; и 
Господ да бъде с тебе. 
Давид разбираше какво е протокол и власт. Той се осмели да застане срещу 
Голиат, само след като му бе поверена задачата от Саул. 
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3.12.2. НЕ ИЗПОЛЗВА ВЗЕТИ НАЗАЕМ ОРЪЖИЯ 
1 Царе 17:38-39 
38 Тогава Саул облече Давида с облеклото си, и тури меден шлем на главата му, и 
облече го с броня. 
39 И Давид препаса неговия меч над облеклото му и се постара да походи, защото не 
беше навикнал с тях. И Давид каза на Саула: Не мога да ходя с тия оръжия, защото не 
съм навикнал. И така Давид ги съблече. 
Давид се отказа от оръжията на Саул. Той се изправи лице в лице с Голиат със 
собствените си оръжия. 
3.12.3. НЕ СМЕСВА ОРЪЖИЯ 
1 Царе 17:39 
И Давид препаса неговия меч над облеклото му и се постара да походи, защото не 
беше навикнал с тях. И Давид каза на Саула: Не мога да ходя с тия оръжия, защото не 
съм навикнал. И така Давид ги съблече. 
Давид прикачи меча си към доспехите на Саул. Давид откри, че не може да върви 
с Сауловото оръжие. Ако не можеш да ходиш, не можеш да се бориш. Образно 
казано с ходенето  представяме начина на живот. Ако твоят начин на живот не е 
правилен, не можеш да се бориш. Не можеш да воюваш с оръжието на Саул и с 
меча на Давид. 
Лука 5:37-38 
37 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак новото вино ще пръсне меховете, 
и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят. 
38 Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. 
3.12.4. КРАСИВ НАГЛЕД 
1 Царе 17:42 
И когато филистимецът погледна наоколо и видя Давида, презря го, защото беше 
дете и рус и красив на лице. 
Давидовата църква е църква, която е красива наглед. Самсон изгуби косата си и 
бе ослепен. 
3.13. ПРАКТИЧНОСТ 
1 Царе 17:40 
И взе тоягата си в ръка, и като си избра пет гладки камъка от потока и ги тури в 
овчарската си торба, той се приближаваше към филистимеца с прашката си в ръка. 
Давид използваше оръжията, с които разполагаше от собственото си занятие, за да 
атакува Голиат. Занятието му бе неговият амвон. Голиат видя тоягата, но не и 
прашката. 
3.14. ВЯРА 
В действието на Давид се виждат следните елементи на вяра: 
3.14.1. РИСК 
1 Царе 17:40 
И взе тоягата си в ръка, и като си избра пет гладки камъка от потока и ги тури в 
овчарската си торба, той се приближаваше към филистимеца с прашката си в ръка. 
Давид отиде в долината да се бори с враг, който бе по-голям от него. 
Самсон отиде в долината да се ожени за филистимка. 
3.14.2. ИМЕТО НА ГОСПОДА 
1 Царе 17:45 
А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида 
против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които 
ти хвърли презрение. 
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Давид отиде срещу филистимеца в името на Господа. Той изговори с уста вярата 
си. 
Притчи 18:10 
Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо. 
Давидовата църква действа в името на Господа. 
Филипяни 2:10-11 
10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества, 
11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. 
Деяния 3:6 
Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името 
на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи. 
Деяния 3:16 
И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате и 
познавате; да! тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено 
здраве. 
Името на Господа не е плътско оръжие. 
2 Коринтяни 10:4 
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне 
крепости. 
Давид не използва магарешка челюст. 
3.14.3. ДНЕС 
1 Царе 17:46 
Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и 
днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на 
земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, 
Вярата е за днес – за днешния ден. Давидовата църква действа в настоящето. 
Няма отлагане на битката. 
2 Коринтяни 6: 2 
(Защото казва: - "В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти 
помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден). 
Евреи 11:1 
А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения 
за неща, които не се виждат. 
3.14.4. ПРОГЛАСЯВАНЕ 
1 Царе 17:46 
Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и 
днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на 
земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, 
Давид направи изявление преди да действа. Това е система на вяра. 
Притчи 18:21 
Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете 
му. 
Марк 11:23 
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се 
усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. 
3.14.5. КОНТРОЛ НАД ДАДЕНА СИТУАЦИЯ/РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ  
1 Царе 17:48 
И като стана филистимецът та идваше и се приближаваше да посрещне Давида, 
Давид побърза и се завтече към редовете да посрещне филистимеца. 
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Давид се затича към филистимеца. Той не изчака филистимеца да дойде при него. 
Битката на Самсон с врага беше противодействаща/контраатака. 
Контролирането на дадена ситуация е природата на Божието царство. То включва 
противопоставяне преди проблема да ти е дошъл на главата. Давидовата църква 
предприема първата стъпка. Това е пионерска църква. 
Исаия 50:7 
Понеже Господ Иеова ще ми помогне. Затова не се смущавам, Затова съм втвърдил 
лицето си като кремък, И зная, че не ще бъда посрамен. 
Езекиил  3:8-9 
8 Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица, и челото ти твърдо против 
техните чела. 
9 Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти; да се не боиш от тях, нито 
да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом. 
Матей 11:12 
А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и 
които се насилят го грабват. 
3.15. ПЕТКРАТНО СЛУЖЕНИЕ 
1 Царе 17:40 
И взе тоягата си в ръка, и като си избра пет гладки камъка от потока и ги тури в 
овчарската си торба, той се приближаваше към филистимеца с прашката си в ръка. 
1 Царе 17:49 
И Давид тури ръката си в торбата си та взе от там камък, и като го хвърли с 
прашката, удари филистимеца в челото му, така щото камъкът се заби в челото му; 
и той падна по лицето си на земята. 
Давидовата църква има на разположение 5 камъка, за да се справи с 
филистимеца. Това е образ на петкратното служение в една управляваща църква. 
Тези камъни идват от водата – символ на Словото, пълно с Духа. 
3.16. ДВИЖЕН ОТ ЦЕЛ 
1 Царе 17:46 
Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и 
днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на 
земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, 
Мисията на Давид бе да покаже нагледно, че Бог бе в Израел. 
Давидовата църква показва нагледно, че Бог е в църквата. 
От друга страна Самсон представя църква, която е загубила целта си. 
3.17. БОГОЦЕНТРИРАН 
1 Царе 17:45-47 
45 А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида 
против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които 
ти хвърли презрение. 
46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, 
и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и 
на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, 
47 и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е 
на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка. 
Подчертаните стихове посочват, че Давид се беше съсредоточил върху Бог, Бог бе 
центърът на вниманието на Давид. Давидовата църква е насочила вниманието си 
към Христос – Давид използва камъкът, името на Господа и мечът. 
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3.18. МИСЛОВНА НАГЛАСА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ 
1 Царе 17:50-51 
50 Така Давид надви филистимеца с прашка и с камък, и удари филистимеца и го уби. 
Но нямаше меч в ръката на Давида; 
51 затова Давид се завтече та застана над филистимеца, и хвана меча му и го 
изтръгна из ножницата му и като го уби отсече главата му с него. А филистимците, 
като видяха, че юнакът им умря, побягнаха. 
Давид не повали Голиат в безсъзнание. Той се увери, че беше мъртъв – завърши 
делото. Прогласената истина стана практична истина. 
Давидовата църква е загрижена да довърши делото. 
Йоан 4:34 
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да 
завърша Неговата работа. 
2 Тимотей 4:7 
Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; 
3.19. НЕУЗНАВАЕМ 
1 Царе 17:55-58 
55 А Саул, когато видя Давида, че излизаше против филистимеца, каза на 
военачалника Авенира: Авенире, чий син е тоя момък? А Авенир рече: Заклевам се в 
живота на душата ти, царю, не зная. 
56 И царят каза: Попитай чий син е тоя момък. 
57 И като се връщаше Давид от поражението на филистимеца, Авенир го взе та го 
доведе пред Саула; и главата на филистимеца беше в ръката му. 
58 И Саул му рече: Чий син си, младежо? А Давид отговори: Аз съм син на слугата ти 
витлеемеца Есей. 
Саул не разпозна Давид, макар че Давид беше негов личен музикант. Причината 
за това е, че Давид действаше В ИМЕТО НА ГОСПОДА, не от собственото си име. 
Той използва оръжието на Голиат да унищожи Голиат. 
Той действаше като Божий син. Домът на Саул не може да разпознае Божия син. 
Исус използва оръжията на дявола, за да победи дявола. 
Евреи 2:14 
И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, 
взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, 
дявола. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


