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ПРИНЦИПИ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ( АВС ) 
УРОК 14 
 
ВЪПРОСИ 
1. ОБЯСНЕТЕ СЛЕДНИТЕ СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ: 

1.1 ЕПИСКОПАЛНА 
1.2 ПРЕЗВИТЕРИАНСКА 
1.3 СИСТЕМА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ВСЯКА ОТДЕЛНА 

ЦЪРКВА/КОНГРЕШАНСКА 
1.4 НЕЗАВИСИМА 
1.5 АВТОНОМНА 

2. КАК СЕ СВЪРЗВА ДАВИДОВАТА СКИНИЯ С ЦЪРКВАТА? 
3. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ДАВИД В ОДУЛАМ, 
ХЕВРОН И СИОН, ОБЯСНЕТЕ 3-те ЕТАПА НА РАЗВИТИЕ НА ЕДНА 
АВТОНОМНА ЦЪРКВА. 
4. КАКВИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА „ КОВЧЕГА  НА ЗАВЕТНАТА 
ЦЪРКВА”? 
5. КАК ЕДНА ЦЪРКВА СЕ ПРИДВИЖВА КЪМ МЯСТОТО НА СИОН? 
6. ОБЯСНЕТЕ ЗАКОННОСТТА НА СИСТЕМАТА „ПОСТАВЕН ЧОВЕК”. 
7. КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ЗА ПОСТАВЕН ЧОВЕК? 
8. ОБЯСНЕТЕ ПОЛЗИТЕ, ПРИНЕСЕНИ ОТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
9. ОБЯСНЕТЕ ГРЕХОВЕТЕ, КОИТО СЕ ВЪРШАТ СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК. 
10. ОБЯСНЕТЕ ПОЧИТТА, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
11. КАКВИ СА ПРАВАТА/ПРИВИЛЕГИИТЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК? 
12. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ. 
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ПРИНЦИПИ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ( АВС ) 
ОТГОВОРИ 

1. СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
1.1.ЕПИСКОПАЛНА 
Това е йерархична система. Водачът е контролиран от система  на бюрократична власт 
отвън. Начело на структурата на власт се намира папата, следван от кардинал-епископ, 
архиепископ, местен епископ и накрая свещеникът. Ако Бог иска да говори на една 
местна църква в тази структура, Той трябва първо да говори на папата. Божият глас не 
се допуска да премине през бюрократизма. 
В тази система има разлика между духовници и миряни. Духовенството завладява и 
управлява над миряните. Това е система на Николаицизъм.  
„Нико” означава завладявам. 
„Лаицизъм”произлиза от думата лаици – означава светски хора, миряни. 
Откровение 2:6 Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя, 
Откровение 2:15 Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония, 
учението на николаитите. 
Напр. Римокатолическа, Англиканска, Методистка. 
1.2.ПРЕЗВИТЕРИАНСКА 
В тази система водачът на църквата е контролиран от съвета/съвещателното тяло 
на старейшините или дяконите. Водачът не е свободен да упражни Божията воля 
без предварително одобрение от старейшините или дяконите. Накрая водачът 
става марионетката на съвета. Старейшините решават Божията воля чрез 
гласуване. 
Тази система работи за фарисеите и книжниците (религиозните хора искат 
Синедрион1). 
В 1 Царе 8:1-7 старейшините отхвърлиха теокрацията2 заради човешко 
управление. 
1.3. СИСТЕМА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ВСЯКА ЕДНА ОТДЕЛНА 
ЦЪРКВА/КОНГРЕШАНСКА 
Събранието контролира водача на църквата. Това е система на демокрация. 
Управлението на тълпата господства – тълпата винаги избира Варава. 
Матей 27:21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? 
А те рекоха: Варава. 
Лаодикийската църква изглежда имаше манталитет на самоуправление. 
Лаодикия означава „правата на хората”. 
Откровение 3:20 Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори 
вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 
Иронично, но Исус стои извън църквата и чука на вратата, за да влезе. Изглежда 
като че ли хората, упражнявайки правата си, са гласували Исус да бъде вън от 
църквата. 
1.4. НЕЗАВИСИМА 
Това е система на управление на един човек. Водачът отхвърля даването на 
отчет/отговорност пред когото и да е. Той владее Божиите хора. Гради собственото 
си царство за собствена слава. Това е подобно на системата на фараон. Фараонът 
не позволяваше на Божиите хора да отидат в пустинята да се поклонят на Бог. 

                                                
1 Синедрион – върховно събрание и съдилище на евреите, което било председателствано от 
първосвещеника  (бел. на преводача) 
 
2 Теокрация – управление от Бог (бел. на преводача) 
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Тази система произвежда роби, не синове. 
Този водач е като Диотреф – обича да бъде пръв между Божиите хора и не приема 
апостолска доктрина (виж 3 Йоан). 
1.5. АВТОНОМНА 
Вярвам, че това е библейската система за църковно управление. 

 Църквата е управлявана от мнозинство от старейшини. 
 Измежду старейшините е признат един главен старейшина – първият 
между равни, този, който е отговорен за видението и насоката. 
 Църквата е самоуправляваща се (няма контрол отвън). 
 Самоподдържаща се и самонарастваща. 
 Посветила се е да екипира вярващите за делото на служението, 
служение в екип, близост с Христос и чувствителност към Святия Дух. 
 Църквата действа с перспектива за царството и е чувствителна към 
Святия Дух. 
 Църквата в Антиохия е такъв модел (Деяния 13). 

Варнава бе главният старейшина в антиохийската църква. 
Деяния 11:22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те 
изпратиха Варнава в Антиохия; 

2. ДАВИДОВАТА СКИНИЯ И 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, 
Яков твърди, че събитията в църквата по това време са били изпълнение на 
пророчество от Амос. Той прави заключение, че случващите се събития 
представляват възстановяването на Давидовата скиния. 
По този начин правим 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 Захария 
пророкува. Дори слабият ще бъде като Давид. Това е пророчество за достигане на 
зрялост. Църквата - „ Давидовият дом”- ще бъде като Бог – зрялата, съвършена 
църква в мярката и пълнотата на Христос. Докато придобием 
зрялост/съвършенство, пътят към съвършенство е положен пред нас в живота на 
Давид. 
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, 
Що се отнасяше до Бог, Давид Го следваше с цялото си сърце – въпросът с греха 
на Давид не бе припомнен от Бог, защото покаянието на Давид бе истинско. Давид 
следва Бог „с цялото си сърце”. Давидовата скиния може да се отнесе към шатъра 
или към самия Давид като човешки съд, който служи като образец за църквата. 
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3.  ТРИТЕ ЕТАПА НА РАЗВИТИЕ НА ЕДНА АВТОНОМНА 
ЦЪРКВА 

3.1. ПЕРИОДА ОДУЛАМ 
1 Царе 22:1-3 1 Тогава Давид излезе от там, та избяга в пещерата Одолам; и 
братята му и целият му бащин дом, когато чуха, слязоха там при него. 2 И всички, 
които бяха в утеснение, и всички длъжници, и всички огорчени се събраха при него, и 
той им стана началник; и така, с него имаше около четиристотин мъже. 3 И от там 
Давид отиде в Масфа моавска, та рече на моавския цар: Нека дойдат, моля, баща ми 
и майка ми при вас, докато узная какво ще стори Бог с мене. 
Църквата в този период се намира в състояние на бягство – бягство от Сауловия 
ред, бягство от деноминационен контрол. Църквата е в пещера – място на 
убежище, скривалище. Лишена е от каквато и да било красота. Първите членове 
на църквата са кръвните ти роднини, които идват да се присъединят поради 
„семейни връзки”. Утеснените, огорчените и длъжниците се присъединяват с 
надежда за по-добър живот. Това е отрядът на един мъж (Давид им стана 
предводител). Няма ясно видение – „докато узная какво ще стори Бог с мене”. 
МНОГО АВТОНОМНИ ЦЪРКВИ ОСТАВАТ В ЗАСТОЙ ИЛИ УМИРАТ ПРИ 
ОДУЛАМ. 
3.2. ПЕРИОДА ХЕВРОН 
2 Царе 5:1-3 1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давида в Хеврон и 
говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато 
Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; и на тебе 
рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля. 3 И 
така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид 
направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля. 
Това е следващият етап на развитие, към който трябва да преминат автономните 
църкви. Хората заявяват, че Давид е тяхна кост и плът. Народът влиза в завет с 
водача си. Хората виждат доказателството за водачество в Давид и общо приемат 
този, когото Бог е определил. Хеврон означава „общение”/„духовна връзка”. 
Църквите Хеврон са силни в заветното си взаимоотношение с техния водач. 
3.3. ПЕРИОДА СИОН 
2 Царе 5:6 -7 6След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусците, 
жителите на земята; а те говориха на Давида казвайки: Няма да влезеш тук; но и 
слепите и куците ще те отблъснат; защото си думаха: Давид не ще може да влезе 
тука. 7 Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град. 
Църквите тип Хеврон са силни в завет, обаче слаби в цел. Църквите Хеврон 
трябва да преминат в позиция Сион. 
Сион означава „крепост”. Църквата трябва да стане Божията крепост, от която се 
изпълняват целите на Бога. 
Евреи 12:22-24  22но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, 23 при събора на 
първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при 
духовете на усъвършенствуваните праведници, 24 при Исуса, Посредника на новия 
завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. 

„пристъпихме” 
Позицията Сион е настояща действителност. Тази позиционна истина трябва да 
стане практична истина. 
Исая 59:20 А като Изкупител ще дойде в Сион И за ония от Якова, които се обръщат 
от престъпление, казва Господ. 
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ХРИСТОС ЩЕ ДОЙДЕ, КОГАТО ЦЪРКВАТА ДОСТИГНЕ ПОЗИЦИЯТА СИОН 
-  СЪСТОЯНИЕ НА ЗРЯЛОСТ. 
Сион, е било географско местоположение, сега е духовна позиция. 
 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ПОЗИЦИЯТА СИОН 

 
(Църквата в Антиохия (Деяния 13) показва някои от тези черти.) 

 РЕВНОСТ ЗА БОГА/РАДОСТ НА ГОСПОДА 
Псалм 9:11 Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между 
племената делата Му; 
Псалм 87:5-7 5Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам 
Всевишният ще го утвърди. 6 Когато Господ запише племената, ще счете, Че това и 
онова племе се е родило там. (Села). 7 Както певците, тъй и свирачите ще казват: 
Всичките ми извори са в Тебе. 
Музиката и хвалението се свързват с жар и това се среща в Сион. 
Псалм 149:2-6  2 Нека се весели Израил за Създателя си; Нека се радват сионовите 
чада за Царя си, 3 Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му 
пеят хваления. 4 Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси 
кротките с победа. 5 Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата 
си. 6 Славословия към Бога ще бъдат в устата им, И меч остър от двете страни в 
ръката им, 
Исая 35:10  Изкупените от Господа ще се върнат, И ще дойдат с възклицание в Сион; 
Вечно веселие ще бъде на главата им; Ще придобият радост и веселие; А скръб и 
въздишане ще побягнат. 
Исая 61:3  Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на 
радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета 
на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. 
Тази ревност за Бог се ражда от близостта с Бога. Църквата в Антиохия служеше 
на Господа и постеше. 
Евреи 12:12  Затова "укрепете немощните ръце и отслабналите колена", 
Евреи 12:22-23  22но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, 23при събора на 
първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при 
духовете на усъвършенствуваните праведници, 
Привдигането на ръцете е в контекста на радост в позиция Сион. 

 ЧЕСТНОСТ    
Псалм 15:1-5  1Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свет 
хълм?  2 Оня, който ходи незлобливо, който върши правда, И който говори истина от 
сърцето си;  3 Който не одумва с езика си, Нито струва зло на приятеля си, Нито 
приема да хвърли укор против ближния си, :4 Пред чиито очи е презрян безчестният; 
Но той почита ония, които се боят от Господа; Който, ако и да се е клел за своя 
повреда не се отмята; 5 Който не дава парите си с лихва, Нито приема подкуп 
против невинния. Който прави това няма да се поклати до века. 
Жителите на Сион са честни хора. 
Исая 33:14-16  14Грешните в Сион се боят; Трепет обзема безбожните; и казват: 
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни 
пламъци?  15 Който ходи праведно и говори справедливо, Който презира печалбата от 
насилствата, Който отърсва ръцете си от дароприемство, Който запушва ушите си, 
за да не чуе за кръвопролитие, И който затуля очите си, за да не види злото, -16 Той 
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ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; 
Хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва. 
Евреи 12:13  и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но 
напротив, да изцелее. 
Контекстът е позиция Сион. 

 ПОБЕЖДАВАЩА ПОЗИЦИЯ 
Това е позиция на победа. В тази позиция има 3 части: 

1. КАЧЕСТВЕНО НАРАСТВАНЕ 
Псалм 84:7  Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. 
Йов 17:9  А праведният ще се държи в пътя си, И който има чисти ръце ще увеличава 
силата си. 
Исая 40:31  Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с 
крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат. 
 Притчи 4:18  Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се 
развиделява, догдето стане съвършен ден. 
2 Коринтяни3:18  А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки 
Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа 
Господен. 
Това е принципът на лично развитие – качествено нарастване. В Антиохийската 
църква вярващите  се развиваха в служение  за кратък период от време(пророците 
и учителите живееха в Антиохия). 

2. СТАБИЛНОСТ/УСПОКОЕНИЕ   
Давид навлезе в почивка в Сион. 
Врагът ти не може да те изкорени от тази позиция. Враговете ти изоставят 
яростната си атака срещу теб. 
Псалм 125:1  Ония, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може 
да се поклати, А до века остава.  
2 Царе 7:11-16  11 и както от деня, когато поставих съдии над людете Си Израиля; и 
ще те успокоя от всичките ти неприятели. При това, Господ ти явява, че Господ ще 
ти съгради дом.   12 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна 
потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството 
му.  13 Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му 
до века.   14 Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го 
накажа с тояга каквато е за мъже и с биения каквито са за човешкия род;   15 но 
Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саула, когото отмахнах от пред 
тебе.   16 И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века; престолът 
ти ще бъде утвърден до века. 
2 Царе 7:1  И като се настани царят в къщата си, и Господ беше го успокоил от 
всичките неприятели около него, 
Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. 

3. ПОЗИЦИЯ КРЕПОСТ 
Това е позиция на управление посред враговете ти. Враговете ти са свалени от 
престола.  
2 Царе 5:7  Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град. 
Псалм 110:2  Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред 
враговете си. 
2 Царе 8:15  Така Давид царува над целия Израил; и Давид съдеше всичките си люде и 
им раздаваше правда. 
От тази позиция се раздава правосъдие и правда. 
Сион е духовна позиция, от която църквата управлява. 
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Псалм 48:1-3  1 Велик е Господ; и твърде достохвален В града на нашия Бог, в Своя 
свет хълм.   2 Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, Е хълмът Сион, 
гдето по северните му страни Е градът на великия цар.  3 В палатите му Бог е познат 
като прибежище. 
Исая 2:2-3  2 В послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо 
от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат 
на него.3 И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма 
Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в 
пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим. 
Ефесяни 1:22-23  22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над 
всичко за църквата, 23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който 
изпълнява всичко във всички. 

 МИЛОСТ/БЛАГОСКЛОННОСТ 
Псалм 102:13 Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; Защото е време да му покажеш 
милост. Да! определеното време дойде. 

 ОБИТАВАЩО ПРИСЪСТВИЕ 
Псалм 132:13-18  13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него. 14 
Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах. 15 Ще 
благословя изобилно храната му! Сиромасите му ще наситя с хляб. 16 Ще облека и 
свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост. 17 Там ще 
направя да изникне рог на Давида; Приготвих светилник за помазаника Си. 18 
Неприятелите му ще облека със срам; А на него ще блещи короната. 
Изявеното присъствие на Бог е в Сион. 
2 Царе 5:10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на Силите беше 
с него. 
Църквите Сион са велики и действат в изявеното Божие присъствие. В 
Антиохийската църква Святият Дух говореше. 

 ВЪРХОВНА ВЛАСТ 
В тази позиция църквата е самоуправляваща се, самоиздържаща се и 
саморазпространяваща се. 
Както Сион тя управлява себе си. Давид в Сион е образ на законен поставен човек 
като водач. 

 ЗРЯЛОСТ 
Псалм 50:2  От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял. 
Позицията Сион се свързва със съвършенство – зрялост. 
Църква, която изпраща е зряла църква. Антиохийската църква достигна тази 
позиция – тя изпрати Павел и Варнава. Те бяха пророци и учители в 
Антиохийската църква като свидетелство за зрялост. 

4. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА  КОВЧЕГА  НА ЗАВЕТНАТА ЦЪРКВА 
Ковчегът на завета „носеше” Божието присъствие. Тук блестеше славата на 
Shekinah3. Ковчега на завета е образ на Исус и управляващата църква. Завесата бе 
разкъсана надве, за да се изяви такава църква на земята. Ковчегът бе направен от 
ситимово дърво,4 покрито със злато. Тази църква изявява Божията природа на 
земята. Съдържанието на ковчега говори пророчески за природата на тази 
църква. 

                                                
3 Shekinah – еврейска дума, която в превод означава славата или присъствието на Бог (бел. на преводача) 
4 Ситимово дърво - акация (бел. на преводача) 
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МАННА - това говори за правилно преселване. Когато облакът се движеше и 
манната се движеше. Ако не се раздвижеше, човек не получаваше манна. 
ЖЕЗЪЛЪТ НА ААРОН, КОЙТО РАЗЦЪФТЯ - напъпването на Аароновия жезъл 
бе свидетелство за Божествено назначение. Посочваше Божествено назначение и 
законна власт. 
ПЛОЧИТЕ НА ЗАКОНА - това говори за откровение. 
Ковчегът на завета се намираше в 3-та стая - Светая Светих. Той бе единствената 
мебел в Давидовата скиния на хълма Сион. Представя по-точна, по-превъзходна 
позиция на църквата от 3-ия ден.  
Ковчегът изобразява по-правилната позиция Сион на църквата от 3-ия ден: 

 ИЗЯВА НА БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА (ЗЛАТО) 
 ПРАВИЛНО ПРЕСЕЛВАНЕ (МАННА) 
 БОЖЕСТВЕНО НАЗНАЧЕНИЕ И ВЛАСТ (ЖЕЗЪЛЪТ НА ААРОН) 
 ПЛОЧИТЕ НА ЗАКОНА (ОТКРОВЕНИЕ) 
5. ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ МЯСТОТО НА СИОН 

2 Царе 5:6-9  6 След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусците, 
жителите на земята; а те говориха на Давида казвайки: Няма да влезеш тук; но и 
слепите и куците ще те отблъснат; защото си думаха: Давид не ще може да влезе 
тука.  7 Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.  8 И в оня ден 
Давид каза: Който удари евусците, нека хвърли във вадата слепите и куците, които са 
омразни на Давидовата душа; понеже и слепите и куците бяха казали, че той няма да 
влезе в жилището им.  9 И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. 
И Давид построи здания около Мило и навътре. 
За това придвижване са необходими  4 изисквания: 

 ЗАКОНЕН ВОДАЧ (ПОСТАВЕН ЧОВЕК) – ЦАРЯТ 
Цар Давид представя образа на законен водач. До това време законността на 
помазанието на Давид бе доказана (той премина през 3 помазания). Давид не беше 
дете (незрял). Той беше Божествено назначен – не бе призван от човек, а от Бог. 

 СЛУЖЕНИЕ В ЕКИП – ЦАРЯТ И НЕГОВИТЕ МЪЖЕ 
Давид не го направи сам –„ царят отиде с мъжете си” показва служение в екип. 

 УМСТВЕНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ - ИЗГОНВАНЕ  НА КУЦИТЕ И 
СЛЕПИТЕ 

Куците символизират онези, които не могат да вървят във видението на 
поставения човек. Слепите представят онези, които не могат да видят видението 
на поставения човек. Тези мисловни нагласи пречат на църквата да изпълни 
Божиите цели. Един сантиментален водач ще търпи тези манталитети за сметка 
на Божиите цели. 

 ОТКРОВЕНИЕ – ВОДНАТА КУЛА 
Стратегията за пленяването на Сион бе през водната кула. Водната кула е символ 
на Словото, изпълнено със Святия Дух – излизащото Слово. Словото, което излиза 
е важно изискване за преминаване в позицията Сион. Домът Сион е установен в 
настоящата истина. 

6. ЗАКОННОСТТА НА СИСТЕМАТА „ПОСТАВЕН ЧОВЕК” 
Тази система е в контекста на автономна система на управление. Сред 
мнозинството от старейшините в управлението на църквата има един главен 
старейшина. 
Числа 27:16-17 16 Господ, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над 
обществото човек, 17 който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да 
ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овци, 
които нямат пастир. 
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Главният старейшина (старшият служител) е човек, поставен от Бог над 
събранието/паството. Затова го наричаме „поставен човек”. Навсякъде из 
Словото виждаме Бог да работи със Своя народ чрез човек. Бог се свързваше с 
народа Си чрез Авраам, Исаак, Яков, Моисей или Исус Навин. Той не се свърза с 
народа Си чрез група. 
Тимотей беше поставеният човек в църквата в Ефес, Тит в Крит, Яков в 
Ерусалим, Варнава в Антиохия. 
Що се отнася до седемте църкви в книгата Откровение, Исус пише до ангела на 
всяка църква, например 
Откровение 2:1  До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи 
седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника; 
Той не пише до старейшините или дяконите. Той изисква отговорност от ангела 
на всяка църква. Думата „ангел " на гръцки е "angelos", което означава пратеник. 
Пратеникът на местната църква е поставеният човек. 

7. НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА ЗА ПОСТАВЕН ЧОВЕК (ДАВИДОВ 
МОДЕЛ) 

7.1 НАЗНАЧЕН ОТ БОГ (ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК) 
1 Царе 16:12  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. 
Давид бе помазан с рог с миро5 от Самуил по нареждане на Господа. Върху 
поставения човек има истински призив от Бога. 
СОЛОМОН 
1 Летописи 28:5  А измежду всичките ми синове, (защото Господ ми даде много 
синове), Той избра сина ми Соломона да седи на престола на Господното царство над 
Израиля; 
ЕРЕМИЯ 
Еремия1:5  Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из 
утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите. 
ПАВЕЛ 
Деяния 9:15  А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето 
име пред народите и царе и пред израилтяните; 
7.2. ИЗБРАН ИЗМЕЖДУ БРАТЯТА СИ („БЛИЗКИЯТ ЧОВЕК”) 
Давид бе избран измежду братята си. Поставеният човек не е чужденец. Той идва 
от същия дом, от който произлизат и братята му. (Варнава, поставеният човек на 
Антиохийската църква, произхождаше от Ерусалим както членовете-основатели 
на Антиохийската църква). 
1 Царе 16:13  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. 
Второзаконие 17:15  тогава да си поставиш за цар онзи, когото избере Господ твоят 
Бог; от братята си да си поставиш цар; не бива да поставиш над себе си чужденец, 
който не ти е брат. 
ИИУЯ 
4 Царе 9:1-3   1 Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици та му 
рече: Препаши кръста си и вземи в ръката си тоя съд с миро та иди в Рамот-галаад; 
2 и като стигнеш там, подири в същото място Ииуя, син на Иосафата, Намесиевия 
син; тогава влез при него, дигни го отсред братята му, и въведи го в една вътрешна 
                                                
5 Миро – на гръцки език „ миро" означава благоуханен елей; обикновено се приготвяло от маслинено 
олио и се използвало с козметична или медицинска цел , или за свещено помазание (бел. на преводача) 
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стая.  3 После вземи съда с мирото та го излей на главата му, и речи: Така казва 
Господ: Помазах те цар над Израиля. Тогава отвори вратата и бягай без да се 
забавиш. 
4 Царе 9:6  И той стана та влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата 
му и му рече: Така казва Господ Израилевият Бог: Помазах те цар над Господните 
люде, над Израиля. 
7.3. ОТКРОВЕНИЕ ОТ ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО ( ЧОВЕКЪТ-ХЛЯБ) 
1 Царе 16:1  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 произхожда от Витлеем. Витлеем означава дом на хляб. Давид идва 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. 
Поставеният човек 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. 
Поставеният човек има свежо слово - НАСТОЯЩЕТО БОЖИЕСЛОВО. 
ЙОСИФ ОСИГУРИ ХЛЯБ ЗА РОДА СИ. 
Битие 47:12  И Иосиф хранеше баща си, братята си и целия си бащин дом с хляб, 
според големината на челядите им. 
7.4. ИЗПРАТЕНИЯТ ЧОВЕК 
Давид бе изпратеният човек - неговото помазание потвърди факта, че Бог го е 
изпратил. 
Псалм 78:70-72  70 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овцете;71 
Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му 
Израиля. 72 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с 
изкуството на ръцете си. 
ЕСЕЙ ИЗПРАТИ ДАВИД 
1 Царе 17:17 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; 
САУЛ ИЗПРАТИ ДАВИД 
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. 
БОГ ИЗПРАТИ  МОИСЕЙ 
Изход 3:10  Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми 
израилтяните из Египет. 
Изход 3:14  И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш 
на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас. 
БОГ ИЗПРАТИ ГЕДЕОН 
Съдии 6:14  И Господ погледна към него и му каза: Иди с тая твоя сила, и ще 
освободиш Израиля от ръката на мадиамците; не те ли изпратих Аз? 
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БОГ ИЗПРАТИ ЙОАН 
Йоан 1:6  Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан. 
БОГ ИЗПРАТИ ЙОСИФ 
Псалм 105:17  Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб. 
БОГ ИЗПРАТИ ЕРЕМИЯ 
Еремия 26:15  Но добре да знаете, че ако ме умъртвите, то ще докарате невинна 
кръв върху себе си, върху тоя град и върху жителите му; защото наистина Господ ме 
прати при вас да говоря в ушите ви всички тия думи. 
7.5. СЪЗДАТЕЛ НА ВИДЕНИЕТО ( „ЧОВЕКЪТ-ВИДЕНИЕ”) 
Желанието да построи дом за Господа бе в сърцето на Давид. 
2 Царе 7:1-5  1И като се настани царят в къщата си, и Господ беше го успокоил от 
всичките неприятели около него, 2 царят каза на пророк Натана: Виж сега, аз живея 
в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси.  3 И Натан каза на царя: Иди, 
стори всичко, което е в сърцето ти; защото Господ е с тебе.4 Но през същата нощ 
Господното слово дойде на Натана и рече:5 Иди кажи на слугата Ми Давида: Така 
говори Господ: Ти ли ще Ми построиш дом, в който да обитавам? 
СЪН, КОЙТО БЕ ДАДЕН НА ЙОСИФ 
Битие 37:5 А Иосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още 
повече. 
НЕЕМИЯ ЗАПОЧВА МИСИЯТА ДА СЪГРАДИ ОТНОВО 
Неемия 2:5  после рекох на царя: Ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил 
твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града на гробищата на бащите ми, за да го 
съградя. 
ЕЗЕКИЯ ЗАПОЧВА ДА ПОПРАВЯ ГОСПОДНИЯ ДОМ 
2 Летописи 29:3  В първия месец от първата година на царуването си той отвори 
вратите на Господния дом и ги поправи. 
ЙОСИЯ ЗАПОЧВА ДА ПОПРАВЯ ГОСПОДНИЯ ДОМ 
4 Царе 22:3-5  3 И в осемнадесетата година на цар Иосия, царят прати в Господния 
дом секретаря Сафан, син на Азалия, Месуламовия син, и му каза: 4 Иди при 
първосвещеника Хелкия та му речи да изброи внесените в Господния дом пари, които 
вратарите са събрали от людете, 5 и нека ги предадат в ръката на работниците, 
които надзирават Господния дом; а те нека ги дадат на работниците, които са в 
Господния дом, за да поправят разваленото на дома, 
7.6. ЧОВЕК С ОПИТ ( НЕ НОВАК) - („ЧОВЕКЪТ С ОПИТ” ) 
Поставеният човек не става веднага водач. Давид се изправи лице в лице с 
мечката, лъвът, Голиат и Саул преди да стане цар. 

 МОИСЕЙ ПРЕКАРА 40 ГОДИНИ В ЗАДНАТА СТРАНА НА 
ПУСТИНЯТА ПРЕДИ ПРИЗИВА 

Изход 3:1 А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като 
докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. 

 ПАВЕЛ ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕКАРА ВРЕМЕ В АРАБИЯ 
Галатяни1:16-18  16 благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между 
езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв, 17 нито възлязох в Ерусалим 
при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия, и пак се върнах в 
Дамаск. 18 Тогава, след три години, възлязох в Ерусалим за да се запозная с Кифа, и 
останах при него петдесет дни; 
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 ЙОСИФ ОТИДЕ ОТ ЯМАТА В ЗАТВОРА, ПРЕДИ ДА СТАНЕ 
НАЦИОНАЛЕН ВОДАЧ 

7.7. СТРАСТ ЗА БОГА ( „ГОРЕЩИЯТ ЧОВЕК”) 
ДАВИД  БЕШЕ ЧОВЕК ПО СЪРЦЕТО НА  БОГ. ТОЙ БЕ ЗАДВИЖЕН ОТ 
СТРАСТ ЗА БОГА. 
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. 
ПАВЕЛ БЕШЕ ЗАДВИЖЕН ОТ ВСЕПОГЛЪЩАЩА СТРАСТ КЪМ БОГ. 
2 Коринтяни 5:14  Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме 
така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели; 
Деяния 21:13  Тогава Павел отговори: Що правите вие, като плачете та ми 
съкрушавате сърцето? защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в 
Ерусалим, за името на Господа Исуса. 
Деяния 20:24  Но не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него, в сравнение с 
това, да изкарам, пътя си и служението, което приех от Господа Исуса, да 
проповядвам благовестието на Божията благодат. 
Филипяни1:21  Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка. 
7.8. „ЧОВЕКЪТ-ГЛАС” 
Поставеният човек има достъп до Божия глас по много по-ясен начин. 
2 Царе 5:19  Тогава Давид се допита до Господа, казвайки: Да възляза ли против 
филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ каза на Давида: Възлез, 
защото непременно ще предам филистимците в ръката ти. 
2 Царе 5:23-24 23 А когато Давид се допита до Господа, Той каза: Не възлизай; 
обиколи изотзаде им та ги нападни срещу черниците. 24 И когато чуеш шум, като от 
маршируване по върховете на черниците, тогава да се подвижиш, защото тогава 
Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество. 
АВРААМ ИМАШЕ ЯСНА НАСОКА ОТ ГЛАСА 
Битие12:1-3  1 Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду 
рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. 2 Ще те направя 
голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. 
3 Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в 
тебе ще се благославят всички земни племена. 
ПАВЕЛ ИМАШЕ ЯСНА НАСОКА ОТ ГЛАСА 
Деяния 9:5-6  5 А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото 
ти гониш. 6 Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. 
8.ПОЛЗИТЕ,ПРИНЕСЕНИ ОТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
8.1. БЛАГОСЪСТОЯНИЕ 
Поставеният човек принася благосъстояние на местната църква. 

 ПЕТЕФРИЙ  БЛАГОУСПЯ ПОРАДИ ЙОСИФ 
Битие 39:1-5   1 А Иосифа заведоха в Египет, и египтянинът Петефрий, Фараонов 
придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на исмаиляните, които 
го доведоха там. 2 И Господ беше с Иосифа, и той благоуспяваше и се намираше в 
дома на господаря си египтянина. 3 И като видя господарят му, че Господ бе с него, и 
че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, 4 Иосиф придоби 
благоволение пред очите му и му служеше; и той го постави настоятел на дома си, 
като предаде в ръката му всичко, което имаше. 5 И откакто го постави настоятел 
на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради 
Иосифа; Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. 

 ЛАВАН БЛАГОУСПЯ ПОРАДИ ЯКОВ 
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Битие 30:26-30 26 Дай ми жените и децата ми, за които съм ти работил, за да си 
отида; защото ти знаеш работата, която ти свърших. 27 А Лаван му рече: Ако съм 
придобил твоето благоволение, остани; защото разбрах, че Господ ме е благословил 
заради тебе. 28 Рече още: Кажи ми каква заплата искаш, и ще ти я дам. 29 А Яков му 
каза: Ти знаеш, как съм ти работил, и как е бил добитъкът ти при мене.30 Защото 
това, което имаше ти преди моето идване, беше малко; а сега нарасна и стана много. 
С моето идване Господ те благослови. Но сега, кога ще промисля и за своя си дом? 

 ЛОТ БЛАГОУСПЯ ПОРАДИ  АВРААМ 
Битие 13:5  Също и Лот, който придружаваше Аврама, имаше овци, говеда и шатри. 

 НЕМОЩНИТЕ МЪЖЕ НА ДАВИД СТАНАХА СИЛНИ 
1 Царе 22:2  И всички, които бяха в утеснение, и всички длъжници, и всички огорчени 
се събраха при него, и той им стана началник; и така, с него имаше около 
четиристотин мъже. 
1 Летописи 11:10  А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които 
заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, 
според Господното слово относно Израиля. 
8.2. ИНДИВИДУАЛНОСТ 
Поставеният човек донася духовна индивидуалност на местната църква. 
Преобладаващата благодат на поставения човек става преобладаващата благодат 
на местната църква. Ако преобладаващата благодат на поставения човек е 
евангелистка, тогава местната му църква ще бъде евангелистка. Ако неговата 
преобладаващата благодат е апостолска, тогава местната му църква ще бъде 
апостолска. 
1 Царе 18:1  И като престана Давид да говори със Саула, душата на Ионатана се 
свърза с душата на Давида, и Ионатан го обикна както собствената си душа. 
Умствената нагласа на Давид  сега бе прехвърлена върху Йонатан чрез любовта 
на Йонатан към Давид. 
Онези, които обичат поставения човек получават неговия манталитет. 

 Умствената нагласа на Неемия бе предадена на слугите му. 
Неемия 5:16  Още и залягах върху работата на тая стена, и нива не купихме; и 
всичките ми слуги бяха събрани там за тая работа. 

 Начинът на мислене на Павел бе предаден на Тимотей и Тит. 
Филипяни 2:20  Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи 
искрено за вас. 
2 Коринтяни 8:16 А благодарение на Бога, Който туря в сърцето на Тита същото 
усърдие за вас, което имаме и ние; 
Желанието на Павел бе последователите му да имат неговия манталитет. 
1 Коринтяни 11:1  Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа. 
2 Коринтяни 13:11  Най-после, братя, здравейте. Усъвършенствувайте се, 
утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще 
бъде с вас. 
Филипяни 3:16-17  16 Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което 
сме достигнали [същото да мъдруваме] 17 Братя, бъдете всички подражатели на 
мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. 
1 Коринтяни 1:10  Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички 
да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено 
съединени в един ум и в една мисъл. 
Филипяни 1:7  И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй 
като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в 
защитата и в утвърждението на благовестието. 
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8.3. ЗАЩИТА 

 Самуил даде защитна мантия върху народа на Израел. 
1 Царе 7:13  Така филистимците бяха покорени и не дойдоха вече в Израилевите 
предели; и Господната ръка беше против филистимците през всичките дни на 
Самуила. 

 Присъствието на Павел в Ефес държеше вълците настрана. 
Деяния20:28-29  28 Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух 
ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със 
Собствената Си кръв. 29 Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас 
свирепи вълци, които няма да жалят стадото; 
8.4. УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕНИЕТО/БЛАГОДАТТА/ПОМАЗАНИЕТО 
СТАРИЯТ ЗАВЕТ 
Числа 11:16-17  16 Тогава Господ рече на Моисея: Събери ми седемдесет мъже 
измежду Израилевите старейшини, които познаваш, като старейшини на людете и 
техни надзиратели, и доведи ги при шатъра за срещане, за да застанат там с тебе. 
17 И Аз като сляза ще говоря там с тебе; и ще взема от духа, който е на тебе, и ще го 
туря на тях; и те ще носят товара на людете заедно с тебе, за да не го носиш ти 
сам. 
Помазанието на Моисей беше предадено на 70 старейшини, без разделяне и 
намаляване. Това не беше отделно помазание, но помазание от Моисей. Бог 
нямаше намерение Моисей да бъде подминат. 70−те старейшини сега бяха 
съучастници на Моисеевото помазание, дарба и благодат. 
Помазанието на водач върху Моисей дойде от Бог - то беше върховно. 
Помазанието върху старейшините беше взето на заем/дадено. 
Старейшините действаха в помазанието на Моисей. 
В една независима църква старейшините действат във водаческото помазание на 
поставения човек. Така факта, че старейшина на поставения човек служи в друга 
църква, без да е изпратен от поставения човек се явява престъпване на 
помазанието на поставения човек. 
НОВ ЗАВЕТ 
Деяния 16:8-10  8 И тъй, като изминаха Мизия, слязоха в Троада. 9 И яви се на Павла 
нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония 
и помогни ни. 10 И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в 
Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме 
благовестието на тях. 
Павел видя видението. След това видението се придвижи от Павел към екипа – от 
индивидуалното към общото. Екипът завладя видението на Павел и действаше в 
това видение. 
9. ГРЕХОВЕ, КОИТО СЕ ВЪРШАТ СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
9.1.  ПОДМИНАВАНЕ 
При греха на подминаването не се допитваме до поставения човек. Това е 
равносилно да използваш твой собствен жезъл – жезъл, който не напъпва, не 
връзва цвят или не дава плод. 
Примери: 

 ПОДМИНАВАНЕ НА САМУИЛ 
1 Царе 3:19-21 19 И Самуил растеше; и Господ бе с него, и не оставаше да падне на 
земята ни една от неговите думи. 20 И целият Израил, от Дан до Вир-савее, позна, че 
Самуил беше потвърден {Или: верен.} за Господен пророк, 21 И Господ пак се явяваше 
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в Сило; защото Господ се откриваше на Самуила в Сило чрез словеса от Господа. И 
Самуиловите думи се разнасяха {Или: се изпълняваха.} по целия Израил. 
Самуил беше утвърден, законен пророк в Израел. Нито една от думите му не 
падаше на земята. Въпреки препоръките си, мнението не му беше взето под 
внимание от страна на хората и особено от Офний и Финеес. 
1 Царе 4:4 И така, людете пратиха в Сило, та донесоха от там ковчега на завета на 
Господа на Силите, Който обитава между херувимите; и двамата Илиеви сина, 
Офний и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет. 
Израел беше победен и ковчега на завета – отвлечен. 

 ПОДМИНАВАНЕ НА НЕЕМИЯ 
Елиасив назначава Товия, без да се посъветва с Неемия. 
Неемия 13:4-9  4 А въпреки това, свещеник Елиасив, който надзираваше стаите на 
дома на нашия Бог, като беше сродник на Товия, 5 приготви за него голяма стая, 
гдето по-напред туряха хлебните приноси, ливана, вещите и десетъците от житото, 
от виното и от дървеното масло, които бяха определени за левитите, за певците и за 
вратарите, също и приносите за свещениците. 6 Но когато ставало всичко това, аз 
не бях в Ерусалим; защото в тридесет и втората година на вавилонския цар 
Артаксеркс, отидох при царя. И подир известно време, като изпросих позволение от 
царя, 7 пак дойдох в Ерусалим, и научих се за злото, което Елиасив беше сторил 
относно Товия като приготвил за него стая в дворовете на Божия дом. 8 И стана ми 
много мъчно; за това, изхвърлих вън от стаята всичката покъщнина на Товия. 9 
Тогава заповядах, та очистиха стаите, и пак внесох там вещите на Божия дом, 
хлебните приноси и ливана. 

СЪВРЕМЕННИ ПРИМЕРИ 
 Старейшина провежда служба по кръщение, без да се посъветва или 
уведоми поставения човек. 
 Старейшина заминава на служение в чужбина, без да уведоми 
поставения човек в църквата. 

9.2. ПРЕГРЕШЕНИЕ 
Това е равносилно на израждане на жезъла в ръката на Моисей. 
Грях срещу поставения човек включва следното: 
9.2.1. РОПТАЕНЕ СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
Числа 12:1-2 1 В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради 
етиопянката, която бе взел за жена, (защото беше взел една етиопянка); и рекоха: 2 
Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. 
Числа 12:7-10  7 Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в 
целия Ми дом; 8 с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа 
Господния Образ. Как, прочее, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми 
Моисея? 9 И гневът на Господа пламна против тях, и Той си отиде. 10 И като се 
оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; като 
погледна Аарон на Мариам, ето, тя беше прокажена. 
ПРОКАЗАТА НА МИРИАМ БЕШЕ РЕЗУЛТАТ ОТ РОПТАЕНЕ/МЪРМОРЕНЕ 
СРЕЩУ МОИСЕЙ. 
9.2.2. НЕПОКРИВАНЕ НА ГОЛОТАТА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
Битие 9:20-27  20 В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. 21 И, 
като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си. 22 И Хам, Ханаановия баща, видя 
голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. 23 А Сим и Яфет взеха една 
дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха 
голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24 
Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-
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младият му син, рече: - 25 Проклет да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята 
си. 26 Рече още: Благословен Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му бъде слуга. 27 Бог 
да разшири Яфета. И да се засели в шатрите на Сима; И Ханаан да им бъде слуга. 
Хам изложи на показ голотата на Ной и наследи потомствено проклятие. 
Сериозно прегрешение е, когато някой изложи на показ пред други хора слабост 
на поставения човек, след като му е дадено изключителното право да влезе в 
шатрата на поставения човек (в личния му живот). 
9.2.3. ДИРЕКТНА ОБЩЕСТВЕНА АТАКА СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК.  
Семей атакува Давид пред хората. 
2 Царе 16:5-8  5 А когато цар Давид стигна у Ваурим, ето, излезе от там човек от 
семейството на Сауловия дом, на име Семей, Гираев син; и като излезе, вървеше и 
кълнеше. 6 И хвърляше камъни върху Давида и върху всичките слуги на цар Давида; а 
всичките люде и всичките силни мъже бяха отдясно му и отляво му. 7 И Семей като 
кълнеше говореше така: Излез, излез, мъжо кръвниче и мъжо злосторниче! 8 Господ 
докара върху тебе всичката кръв на дома на Саула, вместо когото ти се възцари, и 
Господ предаде царството в ръката на сина ти Авесалома; и ето те в нещастието 
ти, защото си кръвник. 

 Протоколът, даден в Матей 18-та глава също се прилага за 
поставения човек. Той е водач и брат и трябва да му бъде дадена 
привилегията, която се дължи на брат. 

Матей 18 :15-17  15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и 
него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. 16 Но ако не те послуша, вземи със 
себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се 
потвърди всяка дума. 17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не 
послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. 

 Трябва да му бъде дадено изключителното право, дължимо на 
старейшина. 

1 Тимотей 5:19  Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от 
двама или трима свидетели. 

 Трябва да му бъде оказано изключителното право, което се дължи на 
баща. 

1 Тимотей 5:1  Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите 
като братя, 

 Трябва да му бъде оказана привилегията, дължима на приятел. 
Притчи 17:17  Приятел обича всякога И е роден, като брат за във време на нужда. 
Псалм 35:14  Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален 
както кога жалее някой майка си. 
Псалм 41:9  Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие, Който ядеше хляба 
ми, дигна своята пета против мене. 
9.2.4. ДА СЕ ВЪРВИ СРЕЩУ ДУМИТЕ (БОЖЕСТВЕНИ НАРЕЖДАНИЯ) НА 
ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
Гиезий, Ахан и Саул вървяха срещу думите на съответните им водачи.  

 ГИЕЗИЙ 
ГИЕЗИЙ НАРУШИ НАРЕЖДАНИЯТА НА ЕЛИСЕЙ. 
4 Царе 5:15-16  15 Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, и като 
дойде та застана пред него рече: Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в 
Израиля; затова, моля, приеми сега подарък от слугата си. 16 А той каза: Заклевам се 
в живота на Господа, Комуто слугувам, не ща да приема. А той го принуждаваше да 
приеме; но отказа. 
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4 Царе 5:21-22  21 И тъй, Гиезий се завтече подир Неемана. А Нееман, когато видя, че 
тича подир него, скочи от колесницата да го посрещне и рече: Добре ли е с всички ви? 
22 Той рече: Добре. Господарят ми ме прати да река: Ето тъкмо сега дойдоха у мене 
от хълмистата земя на Ефрема двама младежи от пророческите ученици; дай им, 
моля, един талант6 сребро и премени дрехи. 

 АХАН 
АХАН НАРУШИ НАРЕЖДАНИЯТА НА ИСУС НАВИН КАТО ЗАДЪРЖА 
„ОБРЕЧЕНОТО НЕЩО” 
Исус Навин 6:18  Но вие се пазете във всеки случай от всичко обречено, да не би, като 
го обречете, да вземете от обреченото, и така да нанесете проклетия върху стана на 
Израиля и да го смутите. 
Исус Навин 7:1  А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото: 
защото Ахан син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от 
обреченото, така че Господният гняв пламна против израилтяните. 

 САУЛ 
САУЛ НАРУШИ НАРЕЖДАНИЯТА НА САМУИЛ КАТО ПОЩАДИ АГАГ. 
1 Царе 15:3  Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не 
го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел. 
1 Царе 15:7-8  7 И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу 
Египет. 8 И хвана жив амаличкия цар Агаг, а изтреби всичките люде с острото на 
ножа. 
9.3. ИЗМЕСТВАНЕ („ВЪЗВИШАВАНЕ”) 
Да изместиш някого във властта по незаконен начин, да си присвоиш властта. 
Това е равносилно да откраднеш жезъла от ръката на Моисей. 
Примери: 

 АДОНИЯ 
Адония се задействаше от отсъствието на поставения човек (на Давид). Той беше 
син, който никога не беше изобличаван. Действаше в заговор, за да постигне 
амбицията си да стане цар. Той представя онези незаконни водачи, които по 
насилствен начин изземват мястото на поставения човек в негово отсъствие или 
при болест. ( 3 Царе 1:5-9 ) 

 АВЕСАЛОМ 
Авесалом  представя онзи тип водачество, което присвоява водаческо място чрез 
манипулация. Той крадеше сърцата на хората чрез фалшиво показване на 
загриженост. ( 2 Царе 15:1-6 ) 

 КОРЕЙ 
Корей действаше в заговор и твърдеше, че е равен с поставения човек Моисей. 
Той искаше водачество чрез злепоставяне на поставения човек. ( Числа 16 ) 

 ЕЗАВЕЛ 
Езавел се задействаше от слабостта на поставения човек (Ахав). Тя използваше 
манипулиране, за да присвои водаческото място. Сдоби се с лозето чрез 
манипулация. Тя представя онзи тип човек, който контролира поставения човек 
до такава степен, че взима важните решения относно видението вместо 
поставения човек. 
10. ПОЧИТТА, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
Римляни 13:7  Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; 
комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта. 
 

                                                
6 Талант – мярка за тегло, приблизително равна на 30 кг в старозаветно време (бел. на преводача) 
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10.1. ВЯРВАЙ И СЛЕДВАЙ/ПОДРАЖАВАЙ 
Елисей следваше Илия. 
Лот следваше Авраам. 
1 Коринтяни 11:1  Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа. 
1 Коринтяни 4:16  Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене. 
Филипяни 3:17  Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, 
които се обхождат така, както имате пример в нас. 
1 Солунци 1:6  И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много 
скърби, приехте словото с радост, която е от Светия Дух; 
2 Солунци 3:9  не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни 
подражавате. 
Законният поставен човек е пример, който трябва да следваме. Не го изморявайте 
с постоянно изискване да се доказва. Той е човек. Понякога може да пропусне Бог. 
Това не обезсилва неговия призив. 
10.2. РАЗПОЗНАЙ МЯСТОТО МУ 
1 Солунци 5:12-13  12 И молим ви, братя, да признавате тия, които се трудят между 
вас, като ваши настойници в Господа, и ваши увещатели, 13 и да ги почитате твърде 
много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си. 
Евреи 13:7  Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили 
Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, 
подражавайте вярата им. 
Второзаконие 34:9  А Исус Навиевият син беше пълен с мъдър дух, защото Моисей 
беше възложил ръцете си на него; та израилтяните го слушаха, и вършеха според 
както Господ беше заповядал на Моисея. 
Моисей разпозна пред хората Исус Навин като следващия водач. 
10.3. ЖЕРТВАЙ СЕ ЗА НЕГО 
2 Царе 23:15-17  15 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от 
витлеемския кладенец, който е при портата? 16 тия трима силни мъже пробиха 
филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и 
взеха та донесоха на Давида. Но той отказа да я пие, а я възля Господу, като рече: 17 
Далеч да бъде от мене, Господи, да сторя аз това! Да пия ли кръвта на мъжете, 
които ходиха с опасност за живота си? Затова отказа да я пие. Това сториха тия 
трима силни мъже. 
Давидовите мъже  непринудено изложиха на опасност животите си, за да отидат и 
донесат вода за Давид от витлеемския кладенец. 
Филипяни 2:25-30  25 Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя 
съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 26 понеже 
милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен. 27 И наистина той 
боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за 
да нямам скръб върху скръб. 28 Затова и по-скоро го изпратих, та като го видите, да 
се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен; 29 Прочее, приемете го в Господа с 
пълна радост; и имайте такива на почит, 30 понеже заради Христовото дело той 
дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на 
вашите услуги към мене. 
Епафродит  рискува живота си, за да служи на Павел.  
Римляни 16:1-4  1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на 
църквата в Кенхрея, 2 да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да й 
помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, 
както и на самия мене. 3 Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и 
Акила, 4 които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз 
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благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им 
църква. 
Фива, Прискила и Акила служиха жертвоготовно на Павел. 
10.4. УВАЖАВАЙ ГО 
1 Солунци 5:13  и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте 
мирно помежду си. 

 Протоколът, даден в Матей 18-та глава също се прилага за 
поставения човек. Той е водач и брат и трябва да му бъде дадена 
привилегията, която се дължи на брат. 

Матей 18 :15-17  15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и 
него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. 16 Но ако не те послуша, вземи със 
себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се 
потвърди всяка дума. 17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не 
послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. 

 Трябва да му бъде дадено изключителното право, дължимо на 
старейшина. 

1 Тимотей 5:19  Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от 
двама или трима свидетели. 

 Трябва да му бъде оказано изключителното право, което се дължи на 
баща. 

1 Тимотей 5:1  Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите 
като братя, 

 Трябва да му бъде оказана привилегията, дължима на приятел. 
Притчи 17:17  Приятел обича всякога И е роден, като брат за във време на нужда. 
Псалм 35:14  Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален 
както кога жалее някой майка си. 
Псалм 41:9  Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие, Който ядеше хляба 
ми, дигна своята пета против мене. 
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ УВАЖЕНИЕТО, КОЕТО ИМАШЕ ДАВИД КЪМ ОБЛАДАНИЯ 
ОТ НЕЧИСТИ ДУХОВЕ САУЛ: 
1 Царе 24:5-7  5 А по-после Давид се смути в сърцето си, за гдето отряза Сауловата 
пола. 6 И рече на мъжете си: Да ми не даде Господ да сторя това на господаря си, 
Господния помазаник, да дигна ръка против него; защото е Господният помазаник. 7 
С тия думи Давид спря мъжете си, и не ги остави да се подигнат против Саула. А 
Саул стана от пещерата и отиде по пътя си. 
10.5. ПОКОРЯВАЙ МУ СЕ 
Евреи 13:17  бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото 
те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, 
а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. 
2 Солунци 3:14  И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, 
забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами. 
Покорството е важно, за да се осъществи видението. Хората често пъти искат да се 
покорят на Бог, но не и на човека, който Той изпраща. Това покорство трябва да 
бъде В ГОСПОДА. Хетът Урия погрешно оказа пълно покорство на Давид – това 
позволи на Давид да се възползва от него.7  
Исус Навин 1:16-18   16 И те в отговор казаха на Исуса: Всичко що ни заповядваш ще 
извършим, и където и да ни пращаш ще идем. 17 Както слушахме във всичко Моисея, 

                                                
7 Виж 2 Царе(2 Самуил) 11 (бел. на преводача) 
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така ще слушаме и тебе; само Господ твоят Бог да е с тебе, както беше с Моисея. 18 
Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във 
всичко що му заповядваш, ще се умъртви. Само ти бъди силен и смел. 
Римляни 13:1  Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото 
няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. 
Тит 3:1  Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да 
бъдат готови за всяко добро дело, 
10.6. МОЛИ СЕ ЗА НЕГО 
Евреи 13:18  Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме 
да се обхождаме във всичко честно. 
2 Солунци 3:1  Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното 
слово и да се прославя, както и у вас, 
1 Солунци 5:25  Братя, молете се за нас. 
10.7. РАЗПОЗНАЙТЕ СТОЙНОСТТА МУ И НУЖДАТА МУ ОТ ПОЧИВКА 
2 Царе 18:3  Людете, обаче, отговориха: Да не излезеш; защото, ако ние се обърнем 
на бяг, няма да ги е грижа за нас; ако щат умре и половината от нас, пак няма да ги е 
грижа за нас; а ти си като десет хиляди от нас {Или: понеже има десет хиляди 
такива каквито сме ние.}, затова сега е по-добре ти да си готов да ни помагаш от 
града. 
2 Царе 21:17  Ависей обаче, Саруиният син, му помогна та порази филистимеца и го 
уби. Тогава Давидовите мъже му се заклеха, като рекоха: Ти няма вече да излезеш с 
нас на бой, да не би да изгасиш светилото на Израиля. 
10.8. ОТЪЖДЕСТВИ СЕ С ВИДЕНИЕТО МУ 
Деяния 16:9-10  9 И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се 
молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. 10 И като видя видението, веднага 
потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни 
призовава да проповядваме благовестието на тях. 
Видението на Павел стана видение на екипа. 
10.9. ПОКРИЙ ГОЛОТАТА МУ/ЗАЩИТИ ГО 
Битие 9:20-27  20 В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. 21 И, 
като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си. 22 И Хам, Ханаановия баща, видя 
голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. 23 А Сим и Яфет взеха една 
дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха 
голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24 
Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-
младият му син, рече: - 25 Проклет да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята 
си. 26 Рече още: Благословен Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му бъде слуга. 27 Бог 
да разшири Яфета. И да се засели в шатрите на Сима; И Ханаан да им бъде слуга. 
Галатяни 6:1 Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните 
поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш 
изкушен. 
ДАВИД ИЗОБЛИЧИ АВЕНИР, ЗАДЕТО НЕ ЗАЩИТИ ВОДАЧА СИ 
1 Царе 26:14-16  14 и Давид извика към людете и към Авенира Нировия син, като каза: 
Не отговаряш ли, Авенире? И Авенир в отговор рече: Кой си ти, що викаш към царя? 
15 И Давид каза на Авенира: Не си ли ти доблестен мъж? и кой е подобен на тебе 
между Израиля? Защо, прочее, не пазиш господаря си царя? понеже един от людете 
влезе да погуби господаря ти царя. 16 Не е добро това, което стори ти; в името на 
живия Господ вие заслужавате смърт, понеже не опазихте господаря си, Господния 
помазаник. И сега, вижте, где е копието на царя и стомната с водата, която беше 
при главата му. 
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10.10. ДОБРИНА 

 ДОБРИНАТА НА ВЕРЗЕЛАЙ 
2 Царе 19:31-32  31 Тоже и галаадецът Верзелай слезе от Рогелим та премина Иордан 
с царя, за да го изпрати оттатък Иордан. 32 А Верзелай беше много стар, осемдесет 
години на възраст; и беше прехранвал царя, когато седеше в Маханаим, защото беше 
много богат човек. 

 ДОБРИНАТА НА АВИГЕЯ 
1 Царе 25:18  Тогава Авигея побърза та взе двеста хляба, два меха вино, пет сготвени 
овци, пет мери пържено жито, сто грозда сухо грозде и двеста низаници смокини, и 
ги натовари на осли. 
1 Царе 25:27  И сега тоя подарък {Еврейски: това благословение.}, който твоята 
слугиня донесе на господаря си, нека се даде на момците, които следват господаря ми. 

 АХИМЕЛЕХ СНАБДИ ДАВИД С ХРАНА И С МЕЧА НА ГОЛИАТ 
1 Царе 21:6  И тъй свещеникът му даде осветените хлябове; защото нямаше там 
друг хляб освен присътствените хлябове, които бяха дигнали от пред Господа, за да 
положат топли хлябове в деня, когато се дигнаха другите. 
1 Царе 21:9  И рече свещеникът: Мечът на филистимеца Голиат, когото ти уби в 
долината Ила, ето, обвит е в кърпа зад ефода; ако искаш да го вземеш, вземи го, 
защото тук няма друг освен него. И рече Давид: Няма друг като него, дай ми го. 
Притчи 19:22  Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от 
този, който разочарова. 

 ДОБРИНАТА НА ЯВИС ГАЛААД КЪМ САУЛ 
2 Царе 2:5-6   5 Затова Давид прати човеци до явис-галаадските мъже да им кажат: 
Благословени да сте от Господа, за гдето показахте тая благост към господаря си, 
към Саула, и го погребахте. 6 Сега Господ нека покаже и към вас милост и вярност; 
така и аз ще ви въздам за тая добрина, понеже сторихте това нещо. 
10.11. ПОДКРЕПА 
Поставеният човек се нуждае от подкрепа, за да не се разсейва от работата си. Той 
трябва да може да  се отдаде на молитва и Словото без отвличане на  
вниманието/на ума. 
Деяния 6:4  А ние ще постоянствуваме в молитвата и в служение на словото. 

 МОРАЛНА ПОДКРЕПА 
ААРОН И ОР 
Изход 17:12-13   12 А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, 
и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, 
подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на 
слънцето. 13 Така Исус порази Амалика и людете му с острото на ножа. 
Така както Аарон и Ор повдигаха ръцете на Моисей, така и поставеният човек се 
нуждае от хора, които да привдигат ръцете му. 
ТИХИК, АРИСТАРХ И ЮСТ 
Колосяни 4:7  Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен 
служител и съработник в Господа, Тихик. 
Колосяни 4:10  Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият 
сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го), 
Колосяни 4:11  и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия са единствени мои 
съработници за Божието царство, които са ми били утеха. 
ОНИСИФОР 
2 Тимотей 1:16-18   16 Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото 
той много пъти ме освежаваше, и не се засрами от оковите ми, 17 но когато беше в 
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Рим, потърси ме старателно и ме намери. 18 Господ да му даде да намери милост 
пред Господа в оня ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре. 

 ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
1 Тимотей  5:17-18  17 Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с 
двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението, 18 защото 
писанието казва: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее"; и: "Работникът 
заслужа заплатата си". 
2 Тимотей 2:6  Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. 
1 Коринтяни 9:14  Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието 
да живеят от благовестието. 


