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СЪВЪРШЕНАТА ЦЪРКВА – УРОК 16 (АВС) 
 
ВЪПРОС 
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ СТИХОВЕ ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ 
ЧЕРТИ НА СЪВЪРШЕНАТА (ЗРЯЛАТА) ЦЪРКВА. 
 
1. Песен на Песните 1:2 
Нека ме целуне с целувките на устата си, 
2. Песен на Песните 1:2 
Защото любовта ти е по-желателна от виното. 
3. Песен на Песните 1:4 
СУЛАМКАТА1  Привлечи ме; 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ ние ще тичаме след тебе. 
СУЛАМКАТА Царят ме въведе във вътрешните си стаи;  
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Ще се радваме и ще се  веселим за тебе, Ще спомняме 
твоята любов повече от виното;  
СУЛАМКАТА С право те обичат! 
4. Песен на Песните 1:5-6 
СУЛАМКАТА НА НЕЙНИЯ ВЪЗЛЮБЕН 5 Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, 
Като кидарските шатри, като Соломоновите завеси. 6 Не ме гледайте, че съм почерняла, 
Понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, 
Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих. 
5. Песен на Песните 1:7 
СУЛАМКАТА Кажи ми ти, кого люби душата ми, Где пасеш стадото си, где го 
успокояваш на пладне; Че защо да съм като една, която се скита край стадата на 
твоите другари? 
6. Песен на Песните 2:1-2 
СУЛАМКАТА 1 Аз съм роза Саронова и долински крем.  
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 2 Както е кремът между тръните; Така е любезната ми между 
дъщерите. 
7. Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Ето, хубава си, любезна моя; ето хубава си;  
8. Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Очите ти под булото са като гълъбови; 
9. Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Косите ти са като стадо кози налягали по Галаадската планина; 
10. Песен на Песните 4:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Зъбите ти са като стадо ново-стрижени овце възлизащи от къпането; 
Те са всички като близнета {Или: Чифтове.}, И не липсва ни един между тях; 
11. Песен на Песните 4:3 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Устните ти са като червена прежда, И устата ти прекрасни;  
12. Песен на Песните 4:3 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Челото ти под булото е като част от нар; 
13. Песен на Песните 4:4 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Шията ти е като Давидова кула Съградена за оръжейница, Гдето 
висят хиляда щитчета. - Всички щитове на силни мъже; 
 
 

                                                
1 За по-лесно разбиране на книгата Песен на песните, към българския библейски текст са прибавени имената 
на персонажите, които пеят отделните пасажи: Суламката, Дъщерите на Ерусалим, Възлюбеният. 
Информацията е от превод на New King JamesVersion в Интернет.   
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14. Песен на Песните 4:5 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Двете ти гърди са като две сърнета близнета, Които пасат между 
кремовете. 
15. Песен на Песните 4:12-15 
СУЛАМКАТА 12 Градина затворена е сестра ми, невестата, Извор затворен, източник 
запечатан. 13 Твоите издънки са рай от нарове С отборни плодове, кипър с нард, 14 Нард 
и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания като ливан, 
Смирна и алой, с всичките най-изрядни аромати. 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 15 Градински извор си ти, Кладенец с текуща вода, и поточета от 
Ливан. 
16. Песен на Песните 5:2 
СУЛАМКАТА Аз спях, но сърцето ми беше будно; И ето гласът на възлюбения ми; той 
хлопна и казва: Отвори ми, сестро моя, любезна моя! Гълъбице моя, съвършена моя; 
Защото главата ми се напълни с роса, Косите ми с нощни капки. 
17. Песен на Песните 5:7 
СУЛАМКАТА Намериха ме стражарите, които обхождат града, Биха ме, раниха ме; 
Пазачите на стените ми отнеха мантията. 
18. Песен на Песните 5:7-8 
СУЛАМКАТА 7 Намериха ме стражарите, които обхождат града, Биха ме, раниха ме; 
Пазачите на стените ми отнеха мантията. 8 Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако 
намерите възлюбения ми, - то що? Кажете му, че съм ранена от любов. 
19. Песен на Песните 5:9-16 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ 9 В що различава твоят възлюбен от друг възлюбен, О ти 
прекрасна между жените? В що различава твоят възлюбен от друг възлюбен Та ни 
заклеваш ти така?  
СУЛАМКАТА 10 Възлюбеният ми е бял и румен, Личи и между десет хиляди. 11 Главата 
му е като най-чисто злато; Косите му са къдрави, черни като гарван; 12 Очите му, 
умити в мляко, и като прилично вложени скъпоценни камъни, Са подобни на очите на 
гълъби при водните потоци; 13 Бузите му са като лехи с аромати, Като бряг с 
благоуханни растения; Устните му са като кремове, от които капе плавка смирна; 14 
Ръцете му са като златни цилиндри покрити с хрисолит; Тялото му е като изделие от 
слонова кост украсено със сапфири; 15 Краката му са като мраморни стълбове 
Закрепени на подложки от чисто злато; Изгледът му е като Ливан, изящен като 
кедрове; 16 Устата му са много сладки; и той цял е прелестен. Такъв е възлюбеният ми, и 
такъв е приятелят ми, О ерусалимски дъщери. 
20.  Песен на Песните 6:1 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Где е отишъл твоят възлюбен, О ти прекрасна между 
жените? Где е свърнал твоят възлюбен, - Та да го търсим и ние с тебе? 
21. Песен на Песните 6:3 
СУЛАМКАТА Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой; Той пасе стадото си 
между кремовете. 
22. Песен на Песните 6:8-9 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 8 Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, И безброй девойки; 9 
Но една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, отборната на 
родителката си; Видяха я дъщерите, и рекоха: Блазе й! Да! цариците и наложниците, и 
те я похвалиха. 
23. Песен на Песните 7:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Колко са красиви нозете ти с чехлите,  
24. Песен на Песните 7:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ дъщерьо княжеска! 
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25. Песен на Песните 7:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица, Изделие на 
художнически ръце; 
26. Песен на Песните 7:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Пъпът ти е като обла чаша, от която не липсва подправено вино;  
27. Песен на Песните 7:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Коремът ти е като житен копен ограден с кремове; 
28. Песен на Песните 8:4 
СУЛАМКАТА КЪМ ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Заклевам ви, ерусалимски дъщери, Да не 
възбудите нито да събудите любовта ми, Преди да пожелае. 
29. Песен на Песните 8:13 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ О ти, която седиш в градините, Другарите внимават на гласа ти; Дай 
ми и аз да го чуя. 
30. Песен на Песните 8:14 
СУЛАМКАТА Бързай, възлюбени мой, И бъди като сърне или еленче Върху ароматните 
планини. 
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ОТГОВОРИ – СЪВЪРШЕНАТА ЦЪРКВА (УРОК 16) 
Песен на Песните 1:1 
Соломоновата песен на песните. СУЛАМКАТА 
СУЛАМКАТА – СЪВЪРШЕНА (JACKSON2) 
Това не е песен на поп звезда, а песен на песните. 
Написана е от най-мъдрия човек, който някога е живял – Соломон. 
Мъдростта на песента се състои в това, че разкрива не само взаимоотношението 
между Христос и Неговата църква, а и характерните черти на СЪВЪРШЕНАТА МУ 
ЦЪРКВА. 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СЪВЪРШЕНАТА ЦЪРКВА: 

1. ЖЕЛАНИЕ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ 
Песен на Песните 1:2 
СУЛАМКАТА Нека ме целуне с целувките на устата си,  
Ной, Ав3раам, Исаак и Яков се свързаха с Бог чрез окървавен жертвеник. 
Народът на Израел се свърза с Бог чрез Моисей. 
Изход 20:19 
И рекоха на Моисея: Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не 
умрем. 
По-късно те се свързаха с Бог чрез свещеник. 
Свещеникът се свърза с Бог чрез сложен набор от ритуали. Първосвещеникът 
можеше да влезе в Светая Светих  само в Деня на Изкуплението. 
Даниел се свърза с Бог чрез сънища, видения и ангели. 
Съвършената църква не желае сънища, видения, ангели, знаци, чудеса, сенки, 
събития и жертвеници, НО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. 
Моисей имаше такова взаимоотношение. 
Числа 12:8 
с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. 
Павел искаше близко взаимоотношение с Него. 
Филипяни 3:10 
за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, 
ставайки съобразуван със смъртта Му, 
1 Коринтяни 13:12 
Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; 
сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. 
Откровение 22:4 
Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. 

2. ПРИЗНАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЯВАЩАТА ХРИСТОВА ЛЮБОВ 
Песен на Песните 1:2 
СУЛАМКАТА Защото любовта ти е по-желателна от виното. 
Човешкото сърце жадува за удовлетворение. 
Търсим това в коли, къщи, образование, кариери и т.н., но винаги завършваме с 
празнота. 
Говори се,че виното задоволява. Това е най-доброто средство, което този свят може да 
предложи, за да задоволи празнотата. Човек ще продаде дома си, ще пожертва 
семейството си, кариерата си и призванието си заради вино – и все пак на следващия 
ден ще открие,че виното не може да удовлетвори. 
Съвършената църква признава, че само любовта на Христос може да удовлетвори. 
                                                
2 Shu’lam ite  -  Съвършената: Мирната (Речник на собствените имена на Стария и Новия завет -
точен и буквален превод от оригиналните езици от J. B. Jackson INTERNET 
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Римляни 5:8 
Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, 
Христос умря за нас. 
Римляни 8:35 
Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение или глад, 
голота, беда, или нож? 
Римляни 8:38-39 
38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито 
сегашното, нито бъдещето, нито сили, 39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да 
било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, 
нашия Господ. 
Ефесяни 3:17-19 
17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в 
любовта 18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и 
дължината, височината и дълбочината, 19 и да познаете Христовата любов, която 
никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. 

3. ВЕСЕЛИЕ В ХРИСТОС 
Песен на Песните 1:4 
СУЛАМКАТА Привлечи ме;  
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ ние ще тичаме след тебе. 
СУЛАМКАТА Царят ме въведе във вътрешните си стаи; 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Ще се радваме и ще се веселим за тебе, Ще спомняме 
твоята любов повече от виното; 
СУЛАМКАТА С право те обичат! 
Радостта на съвършената църква е в Христос – не в сгради, коли, къщи, земя, дарби, 
мрежи и т.н. 
Филипяни 3:1 
Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, 
а за вас е безопасно. 
Филипяни 4:4 
Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. 
Откровение 19:7 
Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на 
Агнето, и Неговата жена се е приготвила. 
СТРАСТТА ЗА ХРИСТОС ЗАДВИЖВА ТАЗИ ЦЪРКВА. 

4. ПРИЗНАНИЕ НА ПОЧЕРНЯЛАТА КРАСОТА 
Песен на Песните 1:5-6 
СУЛАМКАТА 5 Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, Като кидарските шатри, 
като Соломоновите завеси. 6 Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е 
припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на 
лозята; Но своето лозе не опазих. 

ЗА ТАЗИ ПОЧЕРНЯЛА КРАСОТА ИМА СЪЩЕСТВЕНИ ПРИЧИНИ: 
 ЗАГОРЯЛА ОТ СЛЪНЦЕТО 

Тази църква е работила усърдно през деня – издържала е изпитанията на деня. 
1 Тимотей  4:10 
понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е 
Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. 
Йоан 9:4 
Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато 
никой не може да работи. 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender  6/12 

 СИНОВЕ НА МАЙКА СИ 
Това е картина на Пепеляшка, преследвана от сестрите си. 
Лъжебратя са очернили красотата на църквата. 
2 Коринтяни 11:26 
Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в 
опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в 
пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; 
Галатяни 2:4 
и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която 
имаме в Христа Исуса, за да ни поробят; 
ДА ПАЗИ НЕЧИЕ ДРУГО ЛОЗЕ 
Красотата на църквата е почернена от злоупотреба на целта. Била е въвлечена в 
човешки стремежи, които Бог не е наредил, за сметка на собствения ú призив и цел. 

5. ПРИЗНАНИЕ НА ДВЕТЕ СТАДА 
Песен на Песните 1:7 
СУЛАМКАТА (КЪМ ВЪЗЛЮБЕНИЯ) Кажи ми ти, кого люби душата ми, Где пасеш 
стадото си, где го успокояваш на пладне; Че защо да съм като една, която се скита край 
стадата на твоите другари? 
Има Неговото стадо и стадата на Неговите другари. 
Неговите другари са фалшиви овчари, които са откраднали сърцата на овцете. 
Съвършената църква е достигнала до положение да разпознава тези фалшиви 
овчари. 
Деяния на Апостолите 20:30-31 
30 и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат 
учениците след себе си. 31 Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не 
престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас. 

6. ПРИЗНАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА 
Песен на Песните 2:1-2 
СУЛАМКАТА  1 Аз съм роза Саронова и долински крем.  
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 2 Както е кремът между тръните; Така е любезната ми между 
дъщерите. 
Съвършената църква признава, че тя е крем между тръни. 
Тя поддържа чистотата си посред „зло и прелюбодейно поколение”. 
Филипяни 2:15 
за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено 
поколение, между които блестите като светила на света, 
Колосяни 1:22 
примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си 
свети, непорочни и безупречни, 
Матей 10:16 
Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и 
незлобиви като гълъбите. 

7. УМИТА В КРЪВТА 
Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Ето, хубава си, любезна моя; ето хубава си; 
Божествено оповестяване на красотата. Няма причина за накърнено схващане за себе 
си. 
1 Коринтяни 6:11 
И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но 
се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог. 
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Откровение 1:5 
и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни 
чрез кръвта Си, 
Исая 1:18 
Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще 
станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна. 

8. ФОКУСИРАНА ВЪРХУ ХРИСТОС 
Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Очите ти под булото са като гълъбови;  
Способността да останеш съсредоточен. 
Църквата е фокусирана върху Христос. 
Евреи 12:2 
като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради 
предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на 
Божия престол. 

9. СЛАВНО ПОКОРСТВО 
Песен на Песните 4:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Косите ти са като стадо кози налягали по Галаадската планина; 
Косата е символ на слава и покорство. На Галаадската планина Бог нареди на Гедеон 
да намали размера на армията си, да не би хората да повярват, че силата в броя им е 
причина за победата им4. 
Славата на съвършената църква не е основана на сила в броя, а на покорност и 
послушание. 
Славата протича отгоре надолу – от Бог към хората, не от хората към Бог. 

10. ЦЪРКВА НА ВЯРАТА 
Песен на Песните 4:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Зъбите ти са като стадо ново-стрижени овце възлизащи от къпането; 
Те са всички като близнета {Или: Чифтове.}, И не липсва ни един между тях; 
Зъбите са чисти, бели, равно подредени и нито един не липсва. Зъбите изобразяват 
вярата. 
Евреи 4:2 
Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не 
ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. 

11. ПАЗЕНА УСТА 
Песен на Песните 4:3 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Устните ти са като червена прежда, И устата ти прекрасни;  
Това е картина на говора на съвършената църква. Той е библейски, пророчески, 
изграждащ, назидателен, любезен и честен. 
Исус Навин 1:8 
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея 
денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, 
защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш 
благоразумно.}. 
Колосяни 4:6 
Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как 
трябва да отговаряте на всекиго. 

12. ЗАСРАМЕНА ОТ ГРЕХА 
Песен на Песните 4:3 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Челото ти под булото е като част от нар; 
                                                
4 виж Съдии 7:2-7 (бел. на преводача) 
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Тази църква се изчервява, когато греши. Тя носи убеждението на Святия Дух. 
Йоан 16:8 
И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; 
13. ПОБЕДОНОСНА 
Песен на Песните 4:4 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Шията ти е като Давидова кула, Съградена за оръжейница, Гдето 
висят хиляда щитчета. - Всички щитове на силни мъже; 
Съвършената църква стои изправена и почтена. Държи главата си горе високо в 
позиция на победа. Висящите щитове символизират победоносния край на битката. 
Църквата носи огърлица на победата. 
1 Коринтяни 15:57 
но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 
2 Коринтяни 2:14 
Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко 
място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. 

14. ГЪРДИ КАТО ДВЕ СЪРНЕТА 
Песен на Песните 4:5 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Двете ти гърди са като две сърнета близнета, Които пасат между 
кремовете. 
Това изобразява способността да пиеш и от Стария Завет, и от Новия Завет. 
Много вярващи все още имат една гръд – пият само от Новия Завет. 
15. ЗАТВОРЕНА ГРАДИНА 
Песен на Песните 4:12-15 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 12 Градина затворена е сестра ми, невестата, Извор затворен, 
източник запечатан. 13 Твоите издънки са рай от нарове С отборни плодове, кипър с 
нард, 14 Нард и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания 
като ливан, Смирна и алой, с всичките най-изрядни аромати. 15 Градински извор си ти, 
Кладенец с текуща вода, и поточета от Ливан. 
Съвършената църква е градина – добре напоявана градина – напоявана от Божието 
Слово. Тя не  е храст, който расте без дисциплина. Няма тръни, магарешки бодили, 
змии, лешояди или хиени. Тя не  е пустиня или пустош. Не е увеселителен парк. Не е 
джунгла. 
Има всякакви видове плодове (белег за зрялост). Тук са съставките на маслото за 
помазание и тамяна. 
Съвършената църква изразява в изобилие плодовете и дарбите на Духа. 
Няма безплодие. 
Съвършената църква е ЗАТВОРЕНА градина. 
Отделена е от света. Около градината е построена стена. Всяка врата е затворена. 
Принадлежи само на младоженеца.  
Крадецът повече не може да влезе да открадне или да засее семената си. 
16. НЕДОВОЛНА 
Песен на Песните 5:2 
СУЛАМКАТА Аз спях, но сърцето ми беше будно; И ето гласът на възлюбения ми; той 
хлопна и казва: Отвори ми, сестро моя, любезна моя! Гълъбице моя, съвършена моя; 
Защото главата ми се напълни с роса, Косите ми с нощни капки. 
Съвършената църква има недоволно сърце. Тя оплаква законната слабост на плътта 
ú – нуждата от сън, защото това прекъсва нейното взаимоотношение с Христос. 
Матей 26:41 
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно. 
Тя оплаква смъртността си. Тя спи, докато Той нито спи, нито задрямва. 
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Тя желае да бъде на разположение през цялото време, но слабостта на плътта  ú 
прекъсва това взаимоотношение. Въздиша за безсмъртност, за да може да бъде на 
разположение през цялото време. 
Римляни 8:22-23 
22 Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. 23 И не то 
само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме 
осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. 
17. СТРАСТ ОТВЪД РАЗБИРАНЕ 
Песен на Песните 5:7 
СУЛАМКАТА Намериха ме стражарите, които обхождат града, Биха ме, раниха ме; 
Пазачите на стените ми отнеха мантията. 
Тя е среднощен търсач. Търси Христос, когато другите спят. Стражарите (овчарите) 
погрешно взимат  нейната страст за грях (те мислят, че тя е „нощна дама”) и я 
наказват. 
18. СТРАСТ ОТВЪД ОТМЪЩЕНИЕ  
Песен на Песните 5:7-8 
СУЛАМКАТА 7 Намериха ме стражарите, които обхождат града, Биха ме, раниха ме; 
Пазачите на стените ми отнеха мантията. 8 Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако 
намерите възлюбения ми, - то що? Кажете му, че съм ранена от любов. 
Забележете, тя не казва на дъщерите (другите църкви) да кажат на възлюбения ú как 
са се отнесли зле с нея. Нейната страст за възлюбения ú минава отвъд раните ú. Тази 
всепоглъщаща страст пренебрегва раните, които е получила в дома на Бог. 
19.ПРИВЛЕЧЕНА ОТ НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ 
Песен на Песните 5:9-16 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ 9 В що различава твоят възлюбен от друг възлюбен, О ти 
прекрасна между жените? В що различава твоят възлюбен от друг възлюбен Та ни 
заклеваш ти така? 
СУЛАМКАТА 10 Възлюбеният ми е бял и румен, Личи и между десет хиляди. 11 Главата 
му е като най-чисто злато; Косите му са къдрави, черни като гарван; 12 Очите му, 
умити в мляко, и като прилично вложени скъпоценни камъни, Са подобни на очите на 
гълъби при водните потоци; 13 Бузите му са като лехи с аромати, Като бряг с 
благоуханни растения; Устните му са като кремове, от които капе плавка смирна; 14 
Ръцете му са като златни цилиндри покрити с хрисолит; Тялото му е като изделие от 
слонова кост украсено със сапфири; 15 Краката му са като мраморни стълбове 
Закрепени на подложки от чисто злато; Изгледът му е като Ливан, изящен като 
кедрове; 16 Устата му са много сладки; и той цял е прелестен. Такъв е възлюбеният ми, и 
такъв е приятелят ми, О ерусалимски дъщери. 
Другите църкви не могат да разберат тази страст. Незрялата църква не вижда 
изключителната красота на Христос. Тя описва Неговата личност: 
бял – безгрешен 
румен – окървавен 
личи и между десет хиляди – единствен по рода си (Исус беше неповторим в 
рождението Си, служението, смъртта, възкресението и възнесението Си) 
главата му е като най-чисто злато – Неговата божественост 
черна коса – Неговата слава 
очи, подобни на очи на гълъби – отсъжданията Му са чисти и верни 
бузи – говори за Неговите страдания 
устни - говори за Неговите свидетелства 
ръце и пръсти – говори за Неговата заветна природа 
тяло (корем) – говори за състраданието Му 
крака – Неговата непоклатимост 
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уста – чудесните Му думи 
Описанието на Неговата личност разкрива,че тя е привлечена от НЕГОВАТА 
ЛИЧНОСТ – ПО-СКОРО ОТ ТОВА КОЙ Е ТОЙ, ОТКОЛКОТО ОТ ТОВА, КОЕТО 
МОЖЕ ДА НАПРАВИ. 
20. ПРОВОКИРАЩА СТРАСТ С ЕДНАКВИ ВКУСОВЕ 
Песен на Песните 6:1 
ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Где е отишъл твоят възлюбен, О ти прекрасна между 
жените? Где е свърнал твоят възлюбен, - Та да го търсим и ние с тебе? 
Това разкрива алегоричната природа на тази песен. В едно човешко 
взаимоотношение човек би търсил изключителност. Тук суламитката подтиква 
другите да Го търсят. 
21. ПРИТЕЖАНИЕ 
Песен на Песните 6:3 
СУЛАМКАТА Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой; Той пасе стадото си 
между кремовете. 
Съвършената църква признава, че  Христос я притежава. Това е взаимоотношение 
„кост от кост”. 
1 Коринтяни 6:19-20 
19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате 
от Бога? И вие не сте свои си, 20 защото сте били с цена купени; затова прославете Бога 
с телата си, [и с душите си, които са Божии]. 
Евреи 8:10 
Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: 
Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И 
те ще бъдат мои люде; 
Римляни 9:25-26 
25 както и в Осия казва: - "Ще нарека мои люде ония, които не бяха мои люде, И тая 
възлюбена, която не беше възлюбена"; 26 И на същото място, гдето им се казва: "Не сте 
мои люде, Там ще се нарекат чада на живия Бог". 
Тит 2:14 
Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде 
за Свое притежание, ревностни за добри дела. 
1 Петрово 2:9 
Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за 
да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята 
чудесна светлина: 
Откровение 21:2-3 
2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като 
невеста украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам 
Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 
22. СЪВЪРШЕНА 
Песен на Песните 6:8-9 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ 8 Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, И безброй девойки; 9 
Но една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, отборната на 
родителката си; Видяха я дъщерите, и рекоха: Блазе й! Да! цариците и наложниците, и 
те я похвалиха. 
Тук се заявява съвършенството на църквата. 
23. ГОТОВ СВИДЕТЕЛ 
Песен на Песните 7:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Колко са красиви нозете ти с чехлите, 
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Ефесяни 6:15 
и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. 
Съвършената църква е готов свидетел за Христос. Нозете с чехлите са символ на 
свидетел на евангелието – бдителна готовност да се изяви Христос. 
Исая 52:7 
Колко са прекрасни върху планините Нозете на онзи, който благовествува, който 
проповядва мир! Който благовествува добро, който проповядва спасение! Който казва на 
Сиона: Твоят Бог царува! 
1 Петрово 3:15 
Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да 
отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата 
надежда. 
24. ПРИЗНАНИЕ НА ЦАРСКО ДОСТОЙНСТВО 
Признава се царското достойнство на съвършената църква. 
1 Петрово 2:9 
Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за 
да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята 
чудесна светлина: 
Откровение 1:6 
и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и 
господство във вечни векове. Амин. 
Откровение 5:10 
и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята. 
25. КРАСИВ НАЧИН НА ЖИВОТ 
Песен на Песните 7:1 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица, Изделие на 
художнически ръце; 
Ефесяни 4:16 
от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всяка става, според 
съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето 
назидание в любовта. 
Съвършената църква е функционална църква, символизирана от ставите. Това е 
ходеща църква, което е образно казано определение за функцията и красотата в 
начина на живот (огърлица/бижу). 
26. ИЗПЪЛНЕНА СЪС СВЯТИЯ ДУХ 
Песен на Песните 7:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Пъпът ти е като обла чаша, от която не липсва подправено вино;  
Това е символ на изливането на Святия Дух от най-съкровената част на даден човек. 
От съвършената църква се излива „подправено вино”. 
ВСЯКО ДЕЙСТВИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ, КОЕТО Е ДОВЕЛО 
ЦЪРКВАТА ДО СЪВЪРШЕНСТВО Е ПРЕДСТАВЕНО В ТАЗИ ЦЪРКВА. 
Йоан 7:38 
Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече 
писанието. 
27. СЛОВЕСНА КОНФИГУРАЦИЯ 
Песен на Песните 7:2 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ Коремът ти е като житен копен ограден с кремове; 
Кръстът е символ на истина. Коланът на истината е приложен към кръста (Ефесяни 
6).  
Проблемът с колана е, че той може да бъде свален. 
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В съвършената църква съвършената истина, изобразена чрез „житен копен ограден с 
кремове”, е вградена в кръста на църквата. Тя е постоянна, присъща част от 
църквата. 
28. НЕПРЕКЪСНАТА ЛЮБОВ 
Песен на Песните 8:4 
СУЛАМКАТА КЪМ ДЪЩЕРИТЕ НА ЕРУСАЛИМ Заклевам ви, ерусалимски дъщери, Да не 
възбудите нито да събудите любовта ми, Преди да пожелае. 
Съвършената църква изисква непрекъсната страст за Бог. 
Няма опасност от отстъпление. 
29. ТЪРСЕНА 
Песен на Песните 8:13 
ВЪЗЛЮБЕНИЯТ О ти, която седиш в градините, Другарите внимават на гласа ти; Дай 
ми и аз да го чуя. 
Гласът на съвършената църква е търсен внимателно от другите църкви, които не са 
достигнали това ниво на страст. В другите има страст, провокирана да търсят добри 
отношения със „суламитската църква”, защото в това взаимоотношение има 
изграждане, увещание и утеха. 
Колкото другите търсят да чуят гласа на суламитката, Христос изразява желанието 
си да чуе нейния глас, нейната молитва, хваление и поклонение. 
Малахия 3:16 
Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; И Господ внимаваше и слушаше; И 
написа се възпоменателна книга пред Него За ония, които се бояха от Господа, И които 
мислеха за името Му. 
30. ГОТОВНОСТ 
Песен на Песните 8:14 
СУЛАМКАТА Бързай, възлюбени мой, И бъди като сърне или еленче Върху ароматните 
планини. 
Суламитската църква е готова да приеме Христос, оттук и нейния вик ”бързай”. 
Откровение 22:17 
И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден 
нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. 
Откровение 22:20 
Оня, Който заявява това, казва: Навярно ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе! 
 
 
 
 


