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РЕФОРМАЦИЯ – УРОК 18 – ОТГОВОРИ 
 
ВЪПРОСИТЕ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ТАЗИ РЕФОРМАЦИЯ. 
МНЕМОНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА "REFORMATIONS"/ПРЕОБРАЗУВАНИЯ 
R – REVELATION - ОТКРОВЕНИЕ 
E – EQUALISATION - ИЗРАВНЯВАНЕ 
F – FINISHING - ЗАВЪРШВАНЕ 
O – OPPOSITION TO MEDIOCRITY AND LUKEWARMNESS –  

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И ХЛАДКОСТТА 
R – RELATIONSHIPS - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
M – MIGRATION - ПРЕСЕЛВАНЕ 
A – AUTONOMY - САМОУПРАВЛЕНИЕ 
T – TRANSITION (MENTALITY CHANGE) - ПРЕХОД (ПРОМЯНА НА НАЧИНА 

НА МИСЛЕНЕ) 
I – INTEGRITY - ПОЧТЕНОСТ 
O – OBEDIENCE - ПОКОРСТВО 
N – NEW WINESKIN - НОВ МЯХ ЗА ВИНО 
S –  SANCTIFICATION - ОСВЕЩАВАНЕ 
 
РАЗШИРЕНИЕ 
R – REVELATION - ОТКРОВЕНИЕ 

 ОТКРОВЕНИЕТО Е РАВНО НА ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО. ТО Е РЕМА. 
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. 
Истинското откровение е достъпно от Божията уста. 
Излизащото слово носи живот. 
Духовната смърт е резултат от отсъствието на излизащото слово. 

 ОТКРОВЕНИЕТО Е РАВНО НА НАСТОЯЩАТА ИСТИНА 
2 Петрово 1:12 
Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да 
сте утвърдени в истината, която сега държите. 

 ОТКРОВЕНИЕ Е ТОВА, КОЕТО ДУХЪТ КАЗВА НА ЦЪРКВИТЕ СЕГА 
Откровение 2:29 
Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите. 

 ОТКРОВЕНИЕ  Е РАЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕНАТА 
1 Летописи 12:32 
от исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да 
постъпва Израил, с двестате им началници, и всичките им братя действуващи под 
тяхна заповед; 
Лука 12:54-56 
54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага 
казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър казвате: Ще 
стане жега; и става. 56 Лицемери! лицето на земята и на небето знаете да 
разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 

 ОТКРОВЕНИЕ  Е НЕЩО НОВО 
Исая 42:9 
Ето, нещата предсказани от начало се сбъднаха, И Аз ви известявам нови, Преди да 
се появят, казвам ви ги. 
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Исая 48:6-7 
6 Това ти си чул; виж всичко това; И вие, не ще ли го вие прогласите? От сега ти 
изявявам нови неща, Дори скрити, които ти не си знаел. 7 Те сега станаха, а не 
отдавна, И преди този ден нито си слушал за тях, Да не би да речеш: Ето, аз знаех 
това. 

ПРИМЕРИ: 
1. МОИСЕЙ 

Изход 17:6 
Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив; а ти удари канарата, и ще 
потече вода из нея, за да пият людете. И Моисей стори така пред очите на 
Израилевите старейшини. 
Числа 20:8-12 
8 Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете 
на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще 
напоиш обществото и добитъка им. 9 И тъй, Моисей взе жезъла, който беше пред 
Господа, според както Той му заповяда; 10 и, като свикаха Моисей и Аарон 
обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим 
ли вода из тая канара? 11 Тогава Моисей дигна ръката си и с жезъла си удари 
канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. 12 Но 
Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред 
израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им 
давам. 
Първият път Бог каза на Моисей да удари канарата, за да добие вода. Вторият път 
Бог каза на Моисей да говори на канарата. Моисей обаче повтори миналото 
действие да удари канарата, пропускайки да разпознае новото изискване на Бог в 
новия сезон. Това действие, което Бог нарече неверие лиши Моисей от правото да 
влезе в Обещаната земя. 

2. ПРОРОЦИТЕ НА ИЛИЯ 
Пророците на Илия видяха Елисей да излиза от река Йордан с мантията на Илия. 
Вместо да преследват мантията те отидоха да търсят тялото на Илия – миналото. 
Пропуснаха да схванат новия сезон на двоен дял върху Елисей. 
Разбирането на настоящето изискване на Бог ще държи църквата в покорство на 
Божия глас и свързване с Божиите цели. 
Неразбирането на сезоните и времената води до религиозно робство. 
Лука 12:54-56 
54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага 
казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър казвате: Ще 
стане жега; и става. 56 Лицемери! лицето на земята и на небето знаете да 
разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 
ВИЖ СЪЩО Йосия и фараон Нехао (2 Летописи 35:20-25) 
Притчи 29:18 
Дето няма пророческо видение людете се разюздават,  
ВИДЕНИЕ = ОТКРОВЕНИЕ = СЛОВО (НАСТОЯЩАТА ИСТИНА) ОТ 

ГОСПОДА. 
1 Царе 3:1 
А в ония дни, когато детето Самуил слугуваше Господу пред Илия, слово от Господа 
беше рядкост, и нямаше явно видение. 
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БОГ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВСЯКО ОТКРОВЕНИЕ. 
Колосяни 2:2-3 
2 за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със 
съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа, 3 в Когото [са 
скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието. 
ТОВА Е ПРИВИЛЕГИЯ, КОЯТО СЕ ДАВА НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ. 
Евреи 4:16 
Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да 
придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. 
2 Коринтяни  3:15-18 
15 А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им, 16 но 
когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. 17 А Господ е Духът; 
и гдето е Господният Дух, там е свобода, 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. 
Вярващите трябва да достигнат етап, където вече не ядат повръщана храна. 
Словото трябва да е достъпно за всички вярващи. 
Йоан 10:27 
Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. 
ВНИМАНИЕ С ОТКРОВЕНИЕТО 
Лука 3:2                  
при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Иоана, Захариевия 
син, в пустинята. 
Йоан имаше Божието Слово. 
Йоан никога не използваше Словото, което получи, за да гради лично царство. 
Йоан 3:30 
Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. 
КАК ДА ИМАМЕ ДОСТЪП ДО ОТКРОВЕНИЕ 
мнемонично представяне на " RHEMA"/ РЕМА 
R -  RIGHTEOUSNESS – ПРАВЕДНОСТ 
Притчи 3:32 
Защото Господ се гнуси от опакия, Но интимно общува с праведните. 
H – HUMILITY – СМИРЕНИЕ 
Яков 4:6 
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, 
а на смирените дава благодат". 
Откровение (знание за излизащата истина) е благодат, дадена на смирения. 
E  - EARNEST SUPPLICATION – ГОРЕЩА МОЛБА 
Йеремия 33:3 
Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не 
знаеш. 
M - MENTALITY CHANGE – ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ 
Притчи 1:23 
Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да 
разберете словата ми. 
A - ASSOCIATION – ВРЪЗКА 
Амос 3:7 
Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на 
слугите Си пророците. 
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Притчи 13:20 
Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле. 
ОПАСНОСТИТЕ ДА СЕ ЯДЕ ПОВРЪЩАНА ХРАНА. 
E – EQUALISATION - ИЗРАВНЯВАНЕ 
Целта на глобализацията е изравняване. Изравняването премахва контрола. 
Ние всички седим на същата маса.  
Всички сме Божии синове. 
Изход 26:2 
Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка 
завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка. 
Изход 37:21-24 
21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два 
клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона 
една топчица. 22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът 
беше цял изкован от чисто злато. 23 И направи седемте му светила, щипците му и 
пепелниците му от чисто злато. 24 От един талант чисто злато направи него и 
всичките му прибори. 
Откровение 21:16 
Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с 
тръстта, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината 
му са еднакви. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЛАВАТА 
Авакум 2:14 
Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата Господна, Както водите 
покриват морето. 
Захария 12:7 
И Господ ще избави първо Юдовите шатри, За да не се възвеличи над Юда славата на 
Давидовия дом И славата на ерусалимските жители. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОТКРОВЕНИЕТО (УЧЕНО ЧРЕЗ ПОМАЗАНИЕТО) 
1 Йоан 2:27 
а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате 
нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е 
истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. 
Евреи 8:11 
И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай 
Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА 
Деяния на Апостолите 2:44-47 
44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 45 и продаваха стоката и 
имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. 46 И всеки ден 
прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с 
радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на 
всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. 
2 Коринтяни 8:14 
 но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната 
оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така щото да 
има равенство, 
 
 
 



Copyright © Dr. S. Y. Govender  6/19 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ХРИСТОС 
Ефесяни 3:6 
а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са 
съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието, 
Галатяни 3:26-28 
26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. 27 Понеже всички вие, 
които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. 28 Няма вече юдеин, нито 
грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте 
едно в Христа Исуса. 
ДАВИДОВАТА СКИНИЯ ИМА САМО ЕДНО МЯСТО – НАЙ-СВЯТОТО 
МЯСТО. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОМАЗАНИЕТО 
Йоил 2:28-30 
28 И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;  29 
Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни. 30 И ще покажа 
чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТТА 
Ефесяни 4:11-13 
11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а 
други пастири и учители, 12 за делото на служението, за назиданието на Христовото 
тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 13 докле всички достигнем в единство 
на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на 
ръста на Христовата пълнота; 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЛУЖЕНИЕТО 
Това е признание на факта, че всеки в тялото е служител на Христос. 
Това води до отмахване на разликата между духовенство и миряни. 
Малахия 4:5-6 
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден 
Господен; 6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата 
към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия. 
ВСЕКИ ИМА СЛУЖЕНИЕ. ВЛЕЗ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА ТВОЕТО. 

 ИЗРАВНЯВАНЕ НА СИЛАТА (СЛАБИЯТ ЩЕ БЪДЕ КАТО ДАВИД) 
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. 
ДА ИМАМЕ ТЪРПЕНИЕТО И СТРАСТТА НА ДАВИД. 
F – FINISHING - ЗАВЪРШВАНЕ 
Лука 14:28-30 
28 Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне 
разноските, дали ще има с какво да я доизкара? 29 Да не би, като положи основа, а не 
може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват: 
30 Този човек почна да гради, но не можа да доизкара. 
Йоан 4:34 
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да 
върша Неговата работа. 
Йоан 19:30 
А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух. 
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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. 
2 Тимотей 4:7 
Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; 
Колосяни 4:17 
И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я 
изпълниш. 
ВСЯКО ПОКОЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА СВЪРШИ ДЕЛОТО, КОЕТО МУ Е ДАДЕНО 
ДА ИЗВЪРШИ. 
ПРЕЧКИТЕ ДА ГО ЗАВЪРШИ СА СЪЩИТЕ КАТО ПРЕЧКИТЕ ПРИ 
ПРЕСЕЛВАНЕ. 
ИСТОРИЯТА  ПО-ДОЛУ ИЛЮСТРИРА НЯКОИ ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗАЩО 
ЧОВЕК НЕ УСПЯВА ДА ЗАВЪРШИ ВИДЕНИЕТО. 
4 Царе 13:14-19 
14 В това време Елисей се разболя от болестта, от която умря. И Израилевият цар 
слезе при него та плака над него, като рече: Татко мой! татко мой! колесница 
Израилева и конница негова! 15 А Елисей му каза: Вземи лък и стрели. И той си взе лък 
и стрели. 16 Тогава рече на Израилевия цар: Тури ръката си на лъка. И като тури 
ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и рече: 17 Отвори 
източния прозорец. И той го отвори. И рече Елисей: Стреляй. И той устрели. И рече: 
Стрелата на Господното спасение! да! стрелата на избавлението от сирийците! 
защото ще поразиш сирийците в Афек докле ги довършиш. 18 Рече още: Вземи 
стрелите. И той ги взе. Тогава рече на израилевия цар: Удряй на земята. И той удари 
три пъти, и престана. 19 А Божият човек се разсърди на него, и рече: Трябваше да 
удариш пет или шест пъти; тогава щеше да удариш сирийците докле ги довършиш: 
но сега само три пъти ще поразиш сирийците. 
Елисей пророкува, че Йоас щеше да порази сирийците само три пъти и няма да 
успее да ги унищожи, т.е. 
ТОЙ НЯМАШЕ ДА УСПЕЕ ДА ДОВЪРШИ ЗАПОЧНАТОТО. 
ПРИЧИНИ: 

1. САНТИМЕНТАЛНОСТ 
И Израилевият цар слезе при него та плака над него, като рече: Татко мой! татко 
мой! колесница Израилева и конница негова! 
Йоас беше толкова погълнат от скръб, че пропусна да слуша внимателно какво му 
казваше пророка. 

2. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ МИНАЛОТО 
И Израилевият цар слезе при него та плака над него, като рече: Татко мой! татко 
мой! колесница Израилева и конница негова! 
Йоас видя болното състояние на Елисей и се съсредоточи върху излизането на 
Елисей през колесниците като мислеше, че Елисей щеше да излезе по същия 
начин. Това отвлече вниманието му от това, което говореше Елисей. 

3. ПРИСТРАСТЯВАНЕ КЪМ ВОДАЧЕСТВОТО 
Тогава рече на Израилевия цар: Тури ръката си на лъка. И като тури ръката си, 
Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя 
Йоас извърши първото действие правилно, защото Елисей държеше ръката му. 
Когато Елисей пусна ръката му, той обърка нещата. 
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4. УМСТВЕНО НАСТРОЕН ЗА НЕБЕТО И НЕ ДОБЪР ЗА ЗЕМЯТА 
17 Отвори източния прозорец. И той го отвори. И рече Елисей: Стреляй. И той 
устрели. И рече: Стрелата на Господното спасение! да! стрелата на избавлението 
от сирийците! защото ще поразиш сирийците в Афек докле ги довършиш.  
Елисей направи правилно действието, което беше насочено нагоре, но сгреши с 
действието, насочено надолу. Тези две действия символизират съответно 
небесното и земното. 

5. ЛИПСА НА ПЛАМ (АПАТИЯ) 
19 А Божият човек се разсърди на него, и рече: Трябваше да удариш пет или шест 
пъти; тогава щеше да удариш сирийците докле ги довършиш: но сега само три пъти 
ще поразиш сирийците. 
Йоас не показа усърдие, когато удари земята. 
Това беше половинчато съдействие с думите на пророка. 
O – OPPOSITION TO MEDIOCRITY AND LUKEWARMNESS 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И ХЛАДКОСТТА 
Страстта за Христос е реформация в начина на живот. 
Той е нашата цел. 
2 Коринтяни 5:8 
понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и 
да бъдем у дома при Господа. 
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. 
ПРИРОДА НА СТРАСТТА ЗА ХРИСТОС 

 ВЯРНА (ИЗКЛЮЧИТЕЛНА, НЕДВУСМИСЛЕНА ВЯРНОСТ) 
Матей 12:30 
Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява. 
Матей 6:24 
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще 
обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да 
слугувате на Бога и на мамона. 
2 Коринтяни 6:15-18 
15 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с 
невярващия? 16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме 
храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и 
ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде". 17 Затова - "Излезте изсред тях и отделете 
се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, 18 И ще ви 
бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ. 
Лука 14:26 
 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, 
братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой 
ученик. 

 ВСЕПОГЛЪЩАЩА ( ПЛАМЕННА) 
ИСУС ЗАЯВИ, ЧЕ СТРАСТТА ЗА НЕГО СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ 
ВСЕИЗГАРЯНИЯ И ЖЕРТВИ. 
Марк 12:30-33 
30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си 
ум и с всичката си сила". 31 А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш 
ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма. 32 И книжникът Му 
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рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него; 33 и 
да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби 
ближния си като себе Си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви. 
РАЗМИСЛИ НАД СТРАСТТА НА ПСАЛМИСТА КАТО ОБРАЗЕЦ 
Псалм 84:2 
Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми 
викат към живия Бог. 
Псалм 27:8 
Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, 
Господи. 
Псалм 119:20 
Душата ми се изнурява от копнежа, Който имам винаги към Твоите съдби. 
Псалм 42:1-2 
1Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.  2 
Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог; Кога ще дойда и ще се явя пред Бога? 
Псалм 63:1 
1Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те 
ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя. 
ВИЖ ДУМИТЕ – ПРИМИРА, ВЪЗДИША, ЖАДУВА, ТЪРСЯ, ИЗНУРЯВА 
ЗАБЕЛЕЖИ МОЛИТВАТА НА ДАВИД – НЕ МИ ОТНЕМАЙ СВЯТИЯ СИ ДУХ. 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛНА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ТЕМПЕРАТУРА 
Откровение 3:16 
Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. 
(ЛИПСА НА ПЛАМ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ) 
Матей 24:12-13 
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 
13 Но който устои до край, той ще бъде спасен. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРИЛЕЖНИ 
Римляни 12:11 
В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО ГО СРЕЩНАХТЕ 
Откровение 2:4-5 
4 Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. 5 И тъй, спомни си от 
къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе 
[скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. 

 ЯВНА (ИЗЯВЕНА) 
СТРАСТТА ЗА ХРИСТОС НАМИРА ИЗРАЗ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ: 
1. ВЯРВАЩИ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СТРАСТ КЪМ ТЯЛОТО НА ХРИСТОС. 
(Добрият самаритянин. Ако той можеше да го направи за един непознат, колко 
повече трябва ние да се грижим за нашите братя.) 
2. ПОКОРСТВО НА ХРИСТОС. ТОВА ИЗИСКВА СТРАСТ ЗА СЛОВОТО МУ. 
3. ПРИРОДА НА НЕЧИЕ РАЗМИШЛЕНИЕ – „ДОБРОДЕТЕЛНИЯТ УМ”. 
Размисли за псалмиста. 
4. ИЗРАЗИТЕЛНО ПОКЛОНЕНИЕ – напр. Давид, Йоан, Мария. 
 Давид, мъжът по Божието сърце, танцува пред Бог. Когато съгреши, викът 
му бе да не му бъде отнет Святият Дух, а не богатството му. 
 Страстта на суламитката – „целувки от устата му”. 
 Апостол Йоан, почиващ си на скута на Исус. 
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Йоан 13:23 
А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на 
Исусовото лоно. 
Йоан 14:21 
Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде 
възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему. 
Откровение 1:17-18 
17 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си 
върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живеещият; 18 станах 
мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 

 Жената с алабастровия съд 
Лука 7:37-38 
37 И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на 
трапезата във фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро. 38 И като застана 
отзад при нозете Му и плачеше, почна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с 
косата си, целуваше нозете Му, и мажеше ги с мирото. 
Марк 14:3-4 
3 И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона 
прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и 
скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му. 4 А имаше някои, 
които, негодуващи, думаха помежду си: Защо така се прахоса мирото? 

 Исус Навин, стоящ в скинията 
Изход 33:11 
И Господ говореше на Моисея лице с лице, както човек говори с приятеля си; а, като се 
връщаше Моисей в стана, слугата му, младежът Исус Навиевият син, не се 
отдалечаваше от шатъра). 

 Мария при нозете на Исус 
Лука 10:38-42 
38 И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го 
прие у дома си. 39 Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа 
и слушаше словото Му. 40 А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и 
рече: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, 
прочее, да ми помогне. 41 Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и 
безпокоиш за много неща; 42 но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която 
не ще се отнеме от нея. 
5. ЖЕРТВА ЗА ХРИСТОС И ЦАРСТВОТО МУ  
СТРАСТТА ЗА ХРИСТОС ИЗИСКВА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ ХРИСТОС, 
КОЙТО Е ЦЕНТЪРЪТ.    
ДАДЕНИЯТ ЧОВЕК НЕ Е ЗАДВИЖЕН ОТ СТРАСТ ЗА ЦЪРКВАТА СИ, 
ДЕНОМИНАЦИЯТА, МРЕЖАТА, МАТЕРИАЛНИТЕ УДОБСТВА, СЛАВА И 
Т.Н., НО Е ДВИЖЕН ОТ СТРАСТ ЗА ХРИСТОС. 
2 Коринтяни 5:14 
Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже 
един е умрял за всичките, то всички са умрели; 
ОБОБЩЕНИЕ 
ХОРА НА СТРАСТТА 
PASSION / СТРАСТ 
P – PAUL - ПАВЕЛ  
A – ALABASTER WOMAN  - ЖЕНАТА С АЛАБАСТРЕНИЯ СЪД 
S - SHULAMITE WOMAN - СУЛАМИТКАТА 
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S – SHADRACH - СЕДРАХ1 
I – ISRAEL'S KING DAVID/ISAIAH - ИЗРАИЛЕВИЯТ ЦАР ДАВИД / ИСАЯ 
O – OTHERS  - ДРУГИ 

- ЙОАН 
- ОВИД-ЕДОМ2 
- ЕЗЕКИЯ3 
- НЕЕМИЯ 

N – NAZARITE/NATHAN  - НАЗОРЕЙ 4/НАТАН 
(МАРИЯ И ИСУС НАВИН) 
R – RELATIONSHIPS - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Псалм 133:1-3 
1 Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие!  2 Угодно е като 
онова скъпоценно миро на главата, Което слизаше по брадата, Аароновата брада, 
Което слизаше по яката на одеждите му,  3 Угодно е като ермонската роса, Която 
слиза на сионските хълмове; Защото Господ там е заръчал благословението, - 
Живота до века. 
Бог заръчва благоволението Си там, където братята живеят в единодушие. 
Зрелостта трябва да доведе до среда, която е свободна от конфликти. За да 
поддържаме единство, в процеса на реформация трябва да се справим с причините 
за конфликти: придаване на важност, клюкарство, сърдене, възмущение, търсене 
на грешки, завист и предаване на плътски желания. 
Славата на последния дом изисква чест и уважение към онези хора в семейството 
на вярата. 
Филипяни 2:3 
Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека 
всеки счита другия по-горен от себе си. 

 ЗАПОВЕДТА ДА СЕ ОБИЧАМЕ И ПОЧИТАМЕ ЕДИН ДРУГ Е ЯСНО 
ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПИСАНИЯТА. 

Йоан 13:35 
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. 
1 Йоан 4:21 
И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си. 
1 Йоан 3:10 
По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши 
правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си. 
1 Йоан 3:14 
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не 
люби, остава в смърт. 
1 Йоан 4:20 
Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби 
брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял. 
Римляни 12:10 
В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си 
отдавате един на друг почит. 
 

                                                
1 Виж Даниил 3:16 (бел. на преводача) 
2 Виж 2 Царе 6:11 (бел. на преводача) 
3 Виж Исая 38:1-5  (бел. на преводача) 
4 Виж Съдии 13:5; 1 Царе 1:11 (бел. на преводача) 
 



Copyright © Dr. S. Y. Govender  12/19 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА ИЗБЯГВАМЕ КОНФЛИКТИ 
2 Тимотей 2:24-26 
24 А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към 
всичките, способен да поучава, търпелив; 25 с кротост да увещава противниците, та 
дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината 26 и да изтрезнеят, като се 
избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията 
воля. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА ИМАМЕ БРАТСКИ ОТНОШЕНИЯ 
Притчи 18:1 
Който се отлъчва от другите, търси само своето желание, И се противи на всеки 
здрав разум. 
Евреи 10:25 
като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а 
да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. 

 ПОМИРЕНИЕ ПРЕДИ ПОКЛОНЕНИЕ 
Матей 5:22-24 
22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на 
съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му 
рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си 
на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24 остави дара си 
там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. 
M – MIGRATION - ПРЕСЕЛВАНЕ 
Виж Принципи на преселване – Урок 1 (АВС) 
A – AUTONOMY – САМОУПРАВЛЕНИЕ/АВТОНОМИЯ 
Автономните църкви трябва да произвеждат автономни вярващи.За да може едно 
служение да се придвижи от амвона към хората, хората трябва да бъдат 
автономни. 
Автономните  вярващи знаят властта си: 

 ДА СЕ ДОБЛИЖАТ ДО ТРОНА НА БЛАГОДАТТА 
Евреи 4:16 
Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да 
придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. 
Евреи 10:19 
 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в 
светилището, 

 ДА ИЗПОЛЗВАТ ИМЕТО НА ИСУС 
Марк 16:17 
И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови 
езици ще говорят; 
Деяния на Апостолите  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. 
Йоан 14:12-13 
12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще 
ги върши; защото Аз отивам при Отца. 13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го 
сторя, за да се прослави Отец в Сина. 

 ДА ИЗПИТВАТ ВСИЧКО 
1 Солунци  5:21 
Всичко изпитвайте; дръжте доброто. 
Ефесяни 5:6-10 
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6 Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху 
синовете на непокорството. 7 И тъй, не бивайте съучастници на тях. 8 Тъй като 
някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на 
светлината; 9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право 
и истинно). 10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа; 
ВЛАСТ ДА ИЗПИТВАТ: 

1. ДУХОВЕТЕ – „Това Святият Дух ли е?” 
1 Йоан 4:1 
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; 
защото много лъжепророци излязоха по света. 

2. ДОКТРИНАТА – „Това Божието Слово ли е?” 
1 Коринтяни 14:29 
От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. 
2 Тимотей 3:16-17 
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 
поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек 
усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. 
2 Тимотей 4:2-4 
2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, 
увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. 3 Защото ще дойде време, 
когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си 
натрупат учители по своите страсти, 4 и, като отвърнат ушите си от истината, 
ще се обърнат към басните. 

3. ПРИЗИВА  - „Този човек изпратен ли е от Бог?” 
Откровение 2:2 
Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и 
си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи; 
Матей 7:15-16 
15 Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а 
отвътре са вълци грабители. 16 От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде 
от тръни, или смокини от репеи? 

4. СЕБЕ СИ – „Аз във вярата ли съм? В Божията воля ли съм?” 
1 Коринтяни 11:31-32 
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. 32 А когато биваме 
съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. 
2 Коринтяни 13:5 
Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не 
познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани? 

 ДА ПОБЕДЯТ САТАНА, СВЕТА И ПЛЪТТА 
1. ДА ПОБЕДЯТ САТАНА/ДЕМОНИТЕ 

 ДА ПРОТИВОУСТОЯТ 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, 
от онзи, който е в света. 
Яков 4:7 
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. 
Ефесяни 6:11 
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на 
дявола. 
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 ДА ВЪРЖАТ 
Матей 18:18 
Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и 
каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 
 ДА ГОНЯТ 
Лука 10:19 
Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на 
врага; и нищо няма да ви повреди. 
Марк 16:17 
И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови 
езици ще говорят; 

2. ДА ПОБЕДЯТ СВЕТА 
1 Йоан 5:4-5 
4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е 
победила света е спечелила нашата вяра 5:5 И кой побеждава света, ако не е тоя, 
който вярва, че Исус е Божият Син? 

3. ДА ПОБЕДЯТ ПЛЪТТА 
1 Йоан 5:18 
Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази 
себе си, и лукавият не се докосва до него. 
Римляни 6:16 
Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, 
комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, 
което докарва правда? 
Римляни 6:13 
Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но 
представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на 
Бога като оръдия на правдата. 
Римляни 12:1 
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в 
жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 
Деяния на Апостолите 5:4 
Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли 
парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал 
човеци, но Бога. 

 ДА ПРИДОБИЯТ СЪВЪРШЕНСТВО 
Матей 5:48 
И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. 
Евреи 6:1-2 
1 Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим 
към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в 
Бога, 2 учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. 
2 Тимотей 3:16-17 
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 
поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек 
усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. 
Във властта на вярващия е да се придобие съвършенство. Съвършенство 
означава зрялост, достигане на мярката на ръста на Исус (Ефесяни 4:13). 
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 ДА ЗАЧИТАТ БОГ КАТО БАЩА 
Йоан 1:12 
А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които 
вярват в Неговото име; 
Римляни 8:14-15 
14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 15 Защото не 
сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на 
осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче! 
Исая 64:8 
Но сега Господи, Ти си наш Отец; Ние сме глината, а Ти грънчарят ни; И всички сме 
дело на Твоята ръка. 
Матей 6:9 
А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! 

 ДА ХОДАТАЙСТВАТ 
1 Тимотей 2:1-4 
1 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, 
благодарения за всичките човеци, 2 за царе и за всички, които са високопоставени, за 
да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. 3 Това е добро и 
благоприятно пред Бога, нашия Спасител, 4 Който иска да се спасят всичките човеци 
и да достигнат до познание на истината. 
Яков 5:16 
И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да 
оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 
Тези, които не са новородени не могат да ходатайстват, защото не могат да се 
доближат до Трона на благодатта. 

 ДА СЕ БОРЯТ ЗА ВЯРАТА 
Юда 1:3 
Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох 
за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за 
винаги бе предадена на светиите. 
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. 
T – TRANSITION (MENTALITY CHANGE) - ПРЕХОД (ПРОМЯНА НА НАЧИНА 
НА МИСЛЕНЕ) 
Виж Църквата с нарушени функции – човекът с изсъхналата ръка5. 
I – INTEGRITY – ПОЧТЕНОСТ (ДА СТОИШ ПРАВИЛНО ПРЕД БОГ) 
Виж мнемонично представяне на "RIGHTEOUS" и "DIKAIOSUNE" в 6 УРОК 
МОЛИТВА. 
ТОВА Е РЕФОРМАЦИЯ В НАЧИНА НА ЖИВОТ. 
ТОВА Е ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА НА АПОСТОЛСКИТЕ ХОРА (УРОК 3). 
Когато слепият мъж се изкъпа в къпалнята на Силоам, походката му (образно 
казано начина му на живот) се промени. 
O – OBEDIENCE – ПОКОРСТВО 
 
 
 

                                                
5 Виж 12 урок от материалите АВС (бел. на преводача) 
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ПОКОРСТВОТО Е СЪЩО РЕФОРМАЦИЯ В НАЧИНА НА ЖИВОТ. 
Еремия 11:7 
Защото изрично заявявах пред бащите ви в деня, когато ги изведох от Египетската 
земя, дори до днес, като ставах рано и заявявах казвайки: Слушайте гласа Ми. 

 ПОКОРСТВОТО Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ПРАВИЛНО ГРАДЕНЕ 
Матей 7:24 
И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, 
който е построил къщата си на канара; 
НА МОИСЕЙ МУ БЕ ЗАПОВЯДАНО ДА СТРОИ СПОРЕД БОЖЕСТВЕН 
ОБРАЗЕЦ. 
Изход 25:9 
По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й 
принадлежности, - така да я направите. 
Изход 26:30 
Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината. 
Числа 8:4 
И ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до 
цветята си беше изкован, според образеца, който Господ показа на Моисея, така 
направи той светилника. 
КОГАТО МОИСЕЙ  ЗАВЪРШИ ДЕЛОТО СПОРЕД БОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗЕЦ, 
СЛАВАТА ИЗПЪЛНИ СКИНИЯТА. 
Изход 40:33-34 
33 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. 
Така Моисей свърши делото. 34 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и 
Господната слава изпълни скинията. 

 ПОКОРСТВОТО Е ПО-ДОБРО ОТ ЖЕРТВA 
1 Царе 15:22 
И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както 
слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и 
покорността - от тлъстината на овни. 

 ПОКОРСТВОТО ПРИДВИЖВА ВЯРВАЩИЯ ОТ ПОЗВОЛИТЕЛНАТА 
КЪМ СЪВЪРШЕНАТА БОЖИЯ ВОЛЯ. 

Исус Навин придвижи народа от пустинята (позволителната воля) към 
Обещаната земя (съвършената Божия воля). 

 БЛАГОСЛОВЕНИЯТА НА БОГ СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С 
ПОКОРСТВОТО. 

Второзаконие 28:1 
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови 
заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над 
всичките народи на света. 
Еремия 7:23 
Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, И Аз ще ви бъда Бог, И вие ще 
Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, За да 
благоденствувате. 

 ИСУС Е НАШИЯТ ОБРАЗЕЦ НА ПОКОРСТВО 
Йоан 4:34 
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да 
върша Неговата работа. 
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Йоан 6:38 
защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е 
изпратил. 
Лука 22:42 
Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде. 

ОТНОШЕНИЕ ПРИ ПОКОРСТВО 
1. ЕНТУСИАЗЪМ 

Исая 1:19 
Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята; 

2.  ПРИЛЕЖНОСТ 
Второзаконие 11:13 
И, казва Господ: Ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви заповядвам, да 
любите Господа вашия Бог и да Му слугувате с цялото си сърце и с цялата си душа, 

3. БЕЗ КОМПРОМИС 
Исус Навин 1:7 
Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия 
закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни 
надясно ни наляво, за да имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.} където и 
да идеш. 

4. НАСЛАДА 
Римляни 7:22 
Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; 
Псалм 40:8 
Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето 
ми. 
N  -  NEW WINESKIN - НОВ МЯХ ЗА ВИНО 
Матей 9:17 
Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, 
и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. 
Едно ново движение на Бог се нуждае от нова структура. 
Славата на храма на Соломон бе по-голяма от славата на скинията на Моисей. 
Така структурата на храма на Соломон бе по-висша от тази на скинията. 
Нов мях за вино не е „нова кола” – продукт на човешко мислене, а градеж, 
основан на Божествен образец (1 Царе 6 и 2 Царе 6). 
Евреи 8:13 
А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и 
остарява, е близо до изчезване. 
Старият завет със свещенството от левити, жертви и скиния беше изоставен 
заради царското свещенство, духовните жертви и духовния дом, църквата. 
ПРИНЦИП: Старото трябва да оставено заради новото. 
ЕЛИСЕЙ ТРЯБВАШЕ ДА РАЗКЪСА СОБСТВЕНАТА СИ МАНТИЯ, ПРЕДИ ДА 
ОБЛЕЧЕ МАНТИЯТА НА ИЛИЯ. 
4 Царе 2:12 
А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и 
конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. 
СТАРА СТРУКТУРА: 

 УПРАЛЕНИЕ – епископално, презвитерианско, конгрешанско6, независимо 
 екип на поклонение 

                                                
6 конгрешанско – система на самоуправление на всяка църква (бел. на преводача) 
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 водач на поклонението 
 отдели 
 миряни/светски лица 
 евангелски екип 
 екип по ходатайстване 
 набляга се на програми 
 внедрява се зависимост от водачеството 
 външно наблягане 
 външна дворна позиция 
НОВА СТРУКТУРА 
 УПРАВЛЕНИЕ – автономна система, която прегръща принципите на 

поставения човек. 
 Екипът на поклонение се нарича сега музикален екип. Цялата църква е 

екип на поклонение. 
 Поставеният човек е водач на поклонението. Поклонение е всичко, което 

правиш, за да изразиш любовта си към Бог – не само музика. 
 Няма младежки отдел и детски отдел. Растеж като семейство. Родителите 

обучават децата в пътищата Господни. Няма обаче противопоставяне да 
има младежко и детско сдружение/събиране. 

 Няма такова нещо като миряни/светски лица. Всеки е служител. Чинът ти, 
олтарът ти, кариерата ти, амвонът ти. 

 Няма евангелски екип. Всеки е свидетел. 
 Няма екип по ходатайстване. Всеки трябва да се моли. Няма молитвена 

програма. Не се нуждаеш от програма, за да говориш на Бог.  
 Набляга се на начина на живот. 
 Внедрява се автономност/самоуправление. 
 Променя се мисловната нагласа, не само външни образци на поведение. 
 Най-святото място. Позицията на Давидовата скиния. 

S   -  SANCTIFICATION - ОСВЕЩАВАНЕ 
ОТДЕЛЯНЕ ЗА БОГ. ТОВА НЕ Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НО Е 
СЛЕДСТВИЕ ОТ ЖИВОТ, КОНТРОЛИРАН ОТ ДУХА. ОСВЕЩВАНЕ НЕ Е 
НИТО ПРЕДХОДНОТО, НИТО ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО. ТОВА Е ВИНАГИ 
НАСТОЯЩЕТО ИЗИСКВАНЕ НА БОГ. 
1 Петрово1:16 
защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет". 
2 Петрово 3:11 
Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в 
благочестие, 
Откровение 22:11 
Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде 
и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде 
и за напред свет. 
Галатяни 5:16 
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. 
Въпросът в Реформацията е да се ускори прогресивното освещаване – 
съдействието на дадения човек с Духа в лично освещаване. Това довежда до 
побеждаване на света, плътта и дявола. 
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НАЧИНИ ДА ПОБЕДИМ: 
1. ВЯРА 

Галатяни 2:20 
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, 
Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 

2. СТРАХ ОТ ГОСПОДА 
1 Коринтяни 7:1 
И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска 
и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в светост със страх от Бога. 

3. ЛЮБОВ ЗА БОГА 
Яков 4:8 
Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, 
вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. 
Колосяни 3:14 
А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 

4. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ХРИСТОС, КОЙТО Е ЦЕНТЪРЪТ 
Римляни 7:24-25 
24 Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? 25 Благодарение Богу! 
има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на 
Божия закон, а с плътта - на греховния закон. 

5. СЕБЕИЗПИТВАНЕ 
2 Коринтяти 13:5 
Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не 
познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани? 

6. МОЛИТВА 
Филипяни 4:6 
Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте 
прошенията си на Бога с благодарение; 
Псалм 19:12 
Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. 

7. ОТБЯГВАНЕ 
2 Тимотей 2:22 
Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от 
чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 
1 Петрово 2:11 
Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от 
плътски страсти, които воюват против душата; 

8. САМОКОНТРОЛ 
1 Коринтяни 9:27 
но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам 
аз да стана неодобрен. 

9. НАДЕЖДА 
1 Йоан 3:3 
И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. 

10. СВЯТИЯТ ДУХ 
Галатяни 5:16 
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. 

 


