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КАКЪВ СИ В ДОМА 
 
УРОК 22 – АВС 
 
ВЪПРОСИ 
 
А) КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МЕМФИВОСТЕЙ КАТО ПРИМЕР ОБЯСНЕТЕ 
ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ДУХОВНИТЕ СИНОВЕ (синове на поставения 
човек). 
( Прочетете 1 Царе 18:1-4; 1 Царе 20:15-17; 2 Царе 4:4; 2 Царе 9:1-13; 2 Царе19:24-
30; 2 Царе 21) 
 
Б) ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА СИВА, РОБ НА САУЛ. 
( 2 Царе 9) 
 
В) ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА СИНОВЕТЕ НА САУЛ. 
( 2 Царе 21) 
 
Г) ОБЯСНЕТЕ „ДУХЪТ НА СИНОВСТВО” КАКТО Е ПОКАЗАН В ЖИВОТА 
НА ГЕТЕЦА ИТАЙ. 
(2 Царе 15:13-22) 
 
Д) ОБЯСНЕТЕ ПРИЯТЕЛСТВОТО НА АРХИЕЦЪТ ХУСАЙ. 
( 2 Царе 15:32-37) 
 
Е)  ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ХОДАТАЯ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ 
РЕСФА КАТО ПРИМЕР. 
( 2 Царе 21:8-14) 
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КАКЪВ СИ В ДОМА 
ОТГОВОРИ 
УРОК 22 –АВС 
 
1 Царе 18:1-4 
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. 2 И в същия ден 
Саул го взе при себе си, и не го остави да се върне вече в бащиния си дом. 3 Тогава 
Ионатан направи завет с Давида, защото го обичаше като собствената си душа. 4 
Още Ионатан съблече мантията, която беше на него, та я даде на Давида, и дрехите 
си, и собствения си меч, лъка си и пояса си. 
Йонатан беше привлечен от Давидовото помазание. Той беше удивен от умението 
на Давид да се справи с Голиат. Йонатан обичаше Давид и влезе в завет с него. 
1 Царе 20:15-17 
15 но и като умра, до века не отсичай милостта си от дома ми, даже и тогава, 
когато Господ ще е изтребил от лицето на земята всеки от Давидовите неприятели. 
16 И така, Ионатан направи завет с Давидовия дом, и рече: Господ да изиска това 
чрез Давидовите неприятели! 17 И Ионатан накара Давида да се закълне още веднъж, 
поради любовта, която имаше към него; защото го обичаше, както обичаше 
собствената си душа. 
Йонатан потвърди завета с Давид. Той разпозна, че Давид бе назначен от Бога. 
Знаеше, че един ден Давид щеше да бъде цар. Той настоя пред Давид да си спомни 
за децата му в завета. 
2 Царе 4:4 
А Сауловият син Ионатан имаше син повреден в нозете. Беше на пет годишна 
възраст, когато дойде известие от Езраел за Саула и Ионатана, и гледачката му 
беше го дигнала и побягнала; и като бързаше да бяга, той паднал и окуцял. Името му 
беше Мемфивостей. 
Йонатан и Саул умряха на бойното поле. Детегледачката, под погрешното 
впечатление, че Давид щял да убие всички Саулови деца, побягнала с 
Мемфивостей – сина на Йонатан. Тя случайно го изпуснала, смазвайки и двата му 
крака. Мемфивостей се заселва в Лодавар и израства куц. 
2 Царе 9:1-13 
1 След това Давид каза: Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа 
благост заради Ионатана? 2 И имаше един слуга от Сауловия дом на име Сива. И 
повикаха го при Давида; и царят му каза: Ти ли си Сива? И той рече: Слугата ти е. 3 
И царят каза: Не остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа Божия 
благост? И Сива рече на царя: Има още един Ионатанов син, повреден в нозете. 4 И 
царят му каза: Где е той? А Сива рече на царя: Ето, той е в къщата на Махира, 
Амииловия син, в Лодавар. 5 Тогава цар Давид изпрати да го вземат от къщата на 
Махира Амииловия син, от Лодавар. 6 И когато Мемфивостей, син на Ионатана, 
Сауловия син, дойде при Давида, падна на лице та се поклони. И рече Давид: 
Мемфивостее! А той отговори: Ето слугата ти. 7 И Давид му каза: Не бой се; 
защото непременно ще покажа благост към тебе заради баща ти Ионатана, и ще ти 
възвърна всичките земи на баща ти Саула; и ти всякога ще ядеш хляб на моята 
трапеза. 8 А той му се поклони и рече: Кой е слугата ти та да пригледаш такова 
умряло куче като мене? 9 Тогава царят повика Сауловия слуга Сива та му каза: 
Всичко, що принадлежеше на Саула и на целия му дом, дадох на сина на господаря ти. 
10 Ти, прочее, ще му обработваш земята, ти и синовете ти и слугите ти, и ще 
донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб да яде; но Мемфивостей, 
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синът на господаря ти, всякога ще се храни на моята трапеза. (А Сива имаше 
петнадесет сина и двадесет слуги). 11 И Сива рече на царя: Според всичко, що 
заповяда господарят ми царят на слугата си, така ще направи слугата ти. А 
Мемфивостей, рече царят, ще яде на моята трапеза, като един от царевите синове. 
12 И Мемфивостей имаше малък син на име Миха. А всички, които живееха в къщата 
на Сива, бяха слуги на Мемфивостея. 13 Така Мемфивостей живееше в Ерусалим; 
защото винаги ядеше на царевата трапеза. И той куцаше и с двата крака. 
Сега Давид е на трона в Сион. Той е почтен мъж. Желае да изпълни завета, който 
е направил с Йонатан. Давид изпраща да доведат Мемфивостей. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИСЛИ 
ДАВИД ОБЯВЯВА, ЧЕ ИСКА ДА БЛАГОСЛОВИ МЕМФИВОСТЕЙ. ТОВА НЕ  
Е ПОРАДИ ДОБРОТАТА НА МЕМФИВОСТЕЙ, А ЗАРАДИ ЗАВЕТА С БАЩА 
МУ. 

4 БЛАГОСЛОВЕНИЯ: 
НЕ БОЙ СЕ 
БЛАГОСТ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СЕДЕНЕ НА ЦАРСКАТА ТРАПЕЗА 
БОГ ИСКА ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ НЕ ЗАРАДИ ТЕБ, А ПОРАДИ БОЖИЯ ЗАВЕТ 
С ИСУС. 
ПРИРОДАТА НА БОГ Е ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ. 
ЛУКА 5 – ИСУС ПОКАЗА НА ПРОКАЖЕНИЯ, ЧЕ ИСКА ДА ГО 
БЛАГОСЛОВИ. 
ЙОАН 5 – ИСУС ИЗЦЕЛЯВА МЪЖА БЕЗ ВЯРА, КОЙТО ТЪРСЕШЕ ЧОВЕК 
ИЛИ АНГЕЛ. 
БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ: 
НЕ СЕ СТРАХУВАЙ 
БЛАГОСТ (ГРИЖА ОТ БОГА) 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СЯДАНЕ НА ТРАПЕЗАТА 
Когато Мемфивостей говори пред царя, изразява три възгледа за самия себе си. 
8 А той му се поклони и рече: Кой е слугата ти та да пригледаш такова умряло куче 
като мене? и 11 И Сива рече на царя: Според всичко, що заповяда господарят ми 
царят на слугата си, така ще направи слугата ти. А Мемфивостей, рече царят, ще 
яде на моята трапеза, като един от царевите синове. 

 СЛУГА (роб) НА ДАВИД 
На него трябва да му бъде казано какво да прави – той чака заповеди. 
Той не е в завет с дома. Там е поради пленничество. 
Той няма право на свобода. 
Той е оръдие на труда. 

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА РОБИТЕ (SLAVES –на английски език РОБИ-бел. 
на преводача) 

S – СТОИ ПОРАДИ ПЛЕННИЧЕСТВО 
Без свободна воля. 

L – ЛИПСВА МУ БЛИЗОСТ С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
Той е в дома, но не на трапезата на поставения човек. 

A – ДЕЙСТВА САМО ПРИ НАРЕЖДАНИЯ 
Възприема поставения човек като господар, не като баща. 

V – БЕЗ ВИДЕНИЕ – НЯМА ВИДЕНИЕ, КОЕТО ДА ГРАДИ 
E – ЯДЕ СОБСТВЕНАТА СИ ХРАНА 
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S – ПРЕДСТАВЯ СЕ ИЗВЪН ЗАКОНА 
НЕ ПРИТЕЖАВА ПРИРОДАТА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 

Точно както е твой роб, така ще стане лесно роб на някой друг. 
МНОГО ВЯРВАЩИ В ЕДНА МЕСТНА ЦЪРКВА ДЕЙСТВАТ НА ТОВА НИВО. 
Може често да се оплакват от дома – но никога не го напускат – те са пленници. 
Йоан 8:35 
А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. 

 УМРЯЛО КУЧЕ 
Кучето е най-добрият приятел на човека. Едно умряло куче е безполезна 
компания – нищо не внася и нищо не изнася. 
КУЧЕТО Е ОБРАЗ НА РЕЛИГИОЗНИ ДУХОВЕ. 
КУЧЕТАТА СА ВРАГОВЕ НА ПОЩАЛЬОНА – ПОСЛАНИКА, ИЗПРАТЕН ОТ 
БОГ. 
КУЧЕТАТА ПРЕНАСЯТ БЯС – ЕДИН ОТ СИМПТОМИТЕ НА БЯСА Е 
ХИДРОФОБИЯ – СТРАХ ОТ ВОДАТА. РЕЛИГИОЗНИТЕ ДУХОВЕ МРАЗЯТ 
ИЗЛИЗАЩОТО БОЖИЕ СЛОВО, КОЕТО ИДВА ОТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
ЕДНО УМРЯЛО КУЧЕ ПРЕДСТАВЯ ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ПРИДАВАТ 
СТОЙНОСТ НА ДОМА. 

 СИН 
Означава искрено членство и заветно взаимоотношение. 
Давид приема Мемфивостей като син заради завета, който е направил с Йонатан. 
А) ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СИНОВЕТЕ КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА 
МЕМФИВОСТЕЙ КАТО ОБРАЗ НА ДУХОВЕН СИН. 

1. СИНОВЕТЕ ИЗОСТАВЯТ ЛОДАВАР 
Мемфивостей трябваше да напусне Лодавар, за да седне на трапезата на Давид. 
Лодавар означава сухо място, място без паша. Това е географски символ на бунт. 
Синовете не са бунтовни. 
9:4 И царят му каза: Где е той? А Сива рече на царя: Ето, той е в къщата на Махира, 
Амииловия син, в Лодавар. 5 Тогава цар Давид изпрати да го вземат от къщата на 
Махира Амииловия син, от Лодавар. 

2. СИНОВЕТЕ СЕДЯТ НА МАСАТА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК                            
9:7 И Давид му каза: Не бой се; защото непременно ще покажа благост към тебе 
заради баща ти Ионатана, и ще ти възвърна всичките земи на баща ти Саула; и ти 
всякога ще ядеш хляб на моята трапеза. 
Това е заветно взаимоотношение с местната църква, която поставеният човек 
води. Забележете думата „всякога”. Това е женитба за една местна църква. 
Синовете не се придвижват от църква на църква. 
СИНОВЕТЕ НЯМАТ ПРЕДАТЕЛСКИ КРАКА – ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ТОВА ТЕ 
СА КУЦИ. ТЕ СА ИЗВЪН ПОДОЗРЕНИЕ. 
ТЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ТРАПЕЗАТА ПОКРИВА НЕДЪГА ИМ. 
Авесалом изглеждаше красив (без недостатък) – но това замаскира омразата му. 
Далила изглеждаше красива външно, но беше измамлива. 
Синовете нямат крака, които са бързи да вършат зло. Нуждаят се от покритието 
на баща си. 
Те признават факта: „Ако убия Давид, убивам себе си”. 
Съдбата им е свързана с поставения човек. 
Те казват: Той е лъкът (бащата), аз съм стрелата. 
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3. СИНОВЕТЕ СЕ ХРАНЯТ НА ТРАПЕЗАТА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
9:7 И Давид му каза: Не бой се; защото непременно ще покажа благост към тебе 
заради баща ти Ионатана, и ще ти възвърна всичките земи на баща ти Саула; и ти 
всякога ще ядеш хляб на моята трапеза. 
Синовете се хранят от откровението на поставения човек. Помазанието на 
поставения човек е тяхната храна. 
МАНТИЯТА Е ЗА СИНОВЕТЕ. 

4. СИНОВЕТЕ СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С БОЛКАТА НА ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК 

2 Царе 19:24 
Също и Сауловият син Мемфивостей слезе да посрещне царя. Той нито нозете си беше 
умил, нито брадата си пригладил, нито дрехите си изпрал от деня, когато царят беше 
заминал, до деня когато се върна с мир. 
Когато Давид беше отхвърлен, Мемфивостей показа болката на Давид. Той 
изглеждаше по начина, по който Давид се чувстваше. Той беше наскърбен, когато 
Давид беше наскърбен. 
ДОБРИЯТ САМАРЯНИН ПОЧУВСТВА БОЛКАТА. 
ЧЕТИРИМАТА МЪЖЕ, КОИТО НОСЕХА ПАРАЛИЗИРАНИЯ ЧУВСТВАХА 
НЕГОВОТО СТРАДАНИЕ. 
СИНОВЕТЕ СЪЩО СЕ РАДВАТ, КОГАТО ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК СЕ РАДВА. 

5. СИНОВЕТЕ СТРАДАТ ОТ ФАЛШИВО ОБВИНЕНИЕ 
2 Царе 19:27 
И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя; но господарят ми царят е като 
Божий ангел; стори, прочее, каквото ти се вижда угодно. 
Синовете страдат от клевети. 
Те са мразени от „Сивовците” в дома. 
Те са мразени от по-стария и по-опитния. 
Това е като враждата между Елиав и Давид, между по-големия син и блудния син. 
Когато възнамеряваш да станеш син, ще бъдеш преследван. 
Фалшивите синове побягват. 
Истинските синове са куци – те не могат да избягат. 
Те остават, въпреки че са преследвани. 
Един баща трябва да защитава синовете си. 
Размислете за Авраам, Исмаил и Исак. 

6. СИНОВЕТЕ СЕ ПОСТАВЯТ ПОД ДИСЦИПЛИНАТА НА ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК 

2 Царе 19:27 
И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя; но господарят ми царят е като 
Божий ангел; стори, прочее, каквото ти се вижда угодно. 
Те са в състояние да приемат дисциплината дори, когато тя е погрешна. 

7. СИНОВЕТЕ ОСТАВАТ ЗАРАДИ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, НЕ ЗАРАДИ 
НАСЛЕДСТВО. 

2 Царе 19:24-30 
24 Също и Сауловият син Мемфивостей слезе да посрещне царя. Той нито нозете 
си беше умил, нито брадата си пригладил, нито дрехите си изпрал от деня, когато 
царят беше заминал, до деня когато се върна с мир. 25 А когато дойде от Ерусалим 
да посрещне царя, царят му рече: Защо не дойде с мене, Мемфивостее? 26 А той 
отговори: Господарю мой, царю, слугата ми ме измами; защото слугата ти рече: 
Ще си оседлая един осел за да се кача на него та да ида с царя, понеже слугата ти 
куца. 27 И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя; но господарят ми 
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царят е като Божий ангел; стори, прочее, каквото ти се вижда угодно. 28 Защото 
целият ми бащин дом можеше да се определи за смърт пред господаря ми царя; но 
при все това, ти постави слугата си между ония, които ядяха на трапезата ти. 
Затова, какво право имам аз вече да се оплаквам още на царя? 29 И царят му рече: 
Защо продължаваш да говориш за работите си? Аз казвам: Ти и Сива си разделете 
земите. 30 А Мемфивостей рече на царя: И всичките нека вземе той, тъй като 
господарят ми царят се е върнал в дома си с мир. 
Мемфивостей беше подготвен да предаде наследството си на Сива. 

8. СИНОВЕТЕ СА ОБВЪРЗАНИ С БЛАГОДАРНОСТ 
2 Царе 19:28 
Защото целият ми бащин дом можеше да се определи за смърт пред господаря ми 
царя; но при все това, ти постави слугата си между ония, които ядяха на трапезата 
ти. Затова, какво право имам аз вече да се оплаквам още на царя? 
Мемфивостей беше куц. Той оцени факта, че Давидовата трапеза покри недъга му. 
Нямаше краката на предателство. 

9. СИНОВЕТЕ ОЦЕЛЯВАТ В КРИЗИ. 
2 Царе 21:6-7 
6 от тях нека ни се дадат седмина човека, и ще ги обесим пред Господа в Гавая, града 
на Саула, Господния избраник. И рече царят: Ще ги предам. 7 Обаче, царят пожали 
Мемфивостея, син на Ионатана Сауловия син, поради Господната клетва помежду 
им, между Давида и Ионатана, Сауловия син. 
Мемфивостей преживява наказанието на глада поради заветното си отношение с 
Давид. 

10. СИНОВЕТЕ ВИЖДАТ ПРОБИВ 
2 Царе 21:10-14 
10 Тогава Ресфа, дъщеря на Аия, взе вретище та си го постла на канарата, и от 
началото на жетвата до като падна на тях дъжд от небето не оставаше 
въздушните птици да се допрат до тях денем, нито полските зверове нощем. 11 И 
извести се на Давида онова, което стори Ресфа, дъщеря на Аия, Сауловата 
наложница. 12 Тогава Давид отиде та взе костите на Саула и костите на сина му 
Ионатана от мъжете на Явис-галаад, които го бяха грабнали от улицата на 
Ветасан, гдето ги бяха обесили филистимците в деня, когато филистимците убиха 
Саула в Гелвуе; 13 и изнесе от там костите на Саула и костите на сина му 
Ионатана; събраха и костите на обесените. 14 И погребаха костите на Саула и на 
сина му Ионатана в Сила у Вениаминовата земя, в гроба на баща му Кис; и изпълниха 
всичко, що заповяда царят. След това Бог се умилостиви към земята. 
Тъй като Мемфивостей не умря в наказанието, той доживя да види добри дни – 
дъжда, жетвата, края на глада. Той видя разчупване на проклятието. 
Той не се нуждае от ходатайстване. Те са покрити, не проклети. 
Сауловите синове поглъщат времето за ходатайстване. 
Исус е нашият пример. Той е Божий син и човешки син. Ти трябва да бъдеш 
нечий син. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
Псалми 45:16 
Вместо бащите ти ще бъдат чадата ти, Които ще поставиш за князе по цялата 
земя. 
СИНОВЕ И ЖЪТВАТА 
ЖЪТВА НА ЕЧЕМИК – АПРИЛ – МАЙ 
ЖЪТВА НА ЖИТО – МАЙ – ЮНИ 
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ВИНО – СЕПТЕМВРИ 
МАСЛИНИ – ОКТОМВРИ 
СМОКИНИ – АВГУСТ 
ЖЪТВА НА ЕЧЕМИК 
Символ на бедност. Бедността е нашата жътва  - качествена жътва на съвършени 
вярващи. Ще последват други жътви. 
Б) СЛУГА/РОБ НА САУЛ 
2 Царе 9:2 
И имаше един слуга от Сауловия дом на име Сива. И повикаха го при Давида; и царят 
му каза: Ти ли си Сива? И той рече: Слугата ти е. 
2 Царе 9:9-12 
9 Тогава царят повика Сауловия слуга Сива та му каза: Всичко, що принадлежеше на 
Саула и на целия му дом, дадох на сина на господаря ти. 10 Ти, прочее, ще му 
обработваш земята, ти и синовете ти и слугите ти, и ще донасяш доходите, за да 
има синът на господаря ти хляб да яде; но Мемфивостей, синът на господаря ти, 
всякога ще се храни на моята трапеза. (А Сива имаше петнадесет сина и двадесет 
слуги). 11 И Сива рече на царя: Според всичко, що заповяда господарят ми царят на 
слугата си, така ще направи слугата ти. А Мемфивостей, рече царят, ще яде на 
моята трапеза, като един от царевите синове. 12 И Мемфивостей имаше малък син 
на име Миха. А всички, които живееха в къщата на Сива, бяха слуги на Мемфивостея. 
2 Царе 19:27 
И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя; но господарят ми царят е като 
Божий ангел; стори, прочее, каквото ти се вижда угодно. 
Сива принадлежи към стария ред. Той беше роб на Саул. Името му означава 
„назначен”. Той е в дома по наследство, не чрез завет. Действа само, когато е 
назначен - Според всичко, що заповяда господарят ми царят на слугата си, така 
ще направи слугата ти.Той ще служи на Давид, точно както е служил на Саул. 
Той не е там заради поставения човек – там е заради институцията и ползите от 
институцията. Не е след мантията на Давид. Той е подир притежанията на Давид. 
Представя тип хора, които са враждебно настроени спрямо синовството - И той е 
наклеветил слугата ти на господаря ми царя.Синовете са заплаха за богатството 
им. С цел да защитиш дома, осигури се „Сивовците” да служат под синовете. 
Ти, прочее, ще му обработваш земята, ти и синовете ти и слугите ти, и ще донасяш 
доходите, за да има синът на господаря ти хляб да яде; 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СИВА (ОБОБЩЕНИЕ) 
УСЪРДИЕ, ОСНОВАНО НА НАЗНАЧЕНИЕ (ИМЕТО МУ ОЗНАЧАВА 
НАЗНАЧЕН) 
НАСЛЕДЕН 
ОРИЕНТИРАН КЪМ ПОЛЗАТА 
ВРАЖДЕБЕН КЪМ СИНОВЕТЕ 
СЛУГИТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ, СИНОВЕТЕ СА ПОМАЗАНИ. 
НАЗНАЧЕНИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ НАРЕЖДАНИЯ ОТ 
ПОМАЗАНИТЕ. 
СИВАТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ НАРЕЖДАНИЯ ОТ МЕМФИВОСТИЙ 
ПОМАЗАНИЯТ ТРЯБВА ДА Е НАД НАЗНАЧЕНИЯ. 
В) СИНОВЕ НА САУЛ 
2 Царе 21:1-6 
1 В Давидовите дни стана глад три години наред; и когато Давид се допита до 
Господа за причината, Господ каза: Поради Саула е и поради кръвожадния му дом, 
гдето изби гаваонците. 2 Тогава царят повика гаваонците та им рече: - (а гаваонците 
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не бяха от израилтяните, но от останалите аморейци; и израилтяните бяха им се 
заклели да ги оставят да живеят, а Саул от ревност към израилтяните и юдейците 
беше поискал да ги избие) - 3 Давид, прочее, рече на гаваонците: Що да ви сторя? и с 
какво да направя умилостивение, за да благословите Господното наследство? 4 А 
гаваонците му казаха: Не е въпрос за сребро или злато между нас и Саула, или неговия 
дом, нито е наша работа да убием човек в Израиля. И той рече: Каквото кажете ще 
ви сторя. 5 И те рекоха на царя: От синовете на човека, който ни е погубвал, и който 
е изхитрувал против нас с цел да бъдем изтребени, така щото да не оставаме в никой 
от Израилевите предели, 6 от тях нека ни се дадат седмина човека, и ще ги обесим 
пред Господа в Гавая, града на Саула, Господния избраник. И рече царят: Ще ги 
предам. 
2 Царе 21:8-9 
8 Но царят взе Армония и Мемфивостея, двамата сина на Ресфа, дъщеря на Аия, 
когото беше родила на Саула, и петимата сина на Михала Сауловата дъщеря, които 
беше родила на Адриила, син на меолатянина Верзелай, 9 та ги предаде в ръцете на 
гаваонците; и те ги обесиха на бърдото пред Господа. И седмината паднаха заедно, 
като бяха погубени в първите дни на жетвата, в началото на жетвата на ечемика. 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ: 

 БЕЗ СЛУЖЕНИЕ 
Не внася нищо в дома, но продължава да изнася. Те се наслаждават на 
благословенията на дома. 

 СЪЩЕСТВУВАТ ПОРАДИ БЛАГОСТТА НА ДАВИД 
 ВЪРЗАНИ СА ЗА СТАР РЕД 
 ОБЕСЕНИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 

Те не могат да оцелеят по време на криза (глад). Те са обесени на дърво – 
проклети. 

 НАСЛЕДЕНИ 
 ИЗЧЕЗВАТ ПРЕДИ ПРОБИВА 
 те не виждат дъжда 
 не виждат жетвата 
 не преживяват пробив (резултат от молитвата на Ресфа) 
 СКЪПИ СА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
 ОТЧУЖДЕНИ ОТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 

Г)  ДУХ НА СИНОВЕ 
2 Царе 15:13-22 
13 Тогава дойде вестител при Давида и каза: Сърцата на Израилевите мъже се 
обърнаха към Авесалома. 14 А Давид каза на всичките си слуги, които бяха с него в 
Ерусалим: Станете да бягаме, иначе никой от нас не ще може да се опази от 
Авесалома; побързайте да отидем, да не би да ни застигне скоро, та докара зло върху 
нас, и порази града с острото на ножа. 15 И царските слуги рекоха на царя: Ето, 
слугите ти са готови да вършат все що избере господарят ни царят. 16 И тъй, царят 
излезе, и целият му дом подир него. А царят остави десет жени, наложници, да пазят 
къщата. 17 Царят, прочее, излезе, и всичките люде подир него, и спряха се на едно 
далечно място. 18 И всичките му слуги вървяха близо до него; а всичките херетци, 
всичките фелетци и всичките гетци, шестстотин мъже, които бяха го последвали от 
Гет, вървяха пред царя. 19 Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идеш и ти с нас? 
върни се и остани с царя, защото си чужденец и преселен от мястото си. 20 Ти вчера 
дойде; и днес да те направя ли да се скиташ с нас? Ето, аз ще ида където мога; ти се 
върни, заведи още и братята си; милост и вярност да бъдат с тебе! 21 А Итай в 
отговор рече на царя: Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми 
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царя, гдето и да бъде господарят ми царят, било за смърт, било за живот, 
непременно там ще бъде и слугата ти. 22 Тогава Давид каза на Итая: Иди та 
премини. И тъй, премина гетецът Итай, и всичките му мъже, и всичките деца що 
бяха с него. 
Това е много труден момент в живота на Давид. Синът му Авесалом заговорничи 
да го свали от трона. „Църквата” му е разделена. Духът е много нисък. 
Преобладава атмосфера на обезкуражаване. 
Гетецът Итай, чужденец, изгнаник, който „вчера дойде”, който не е имал 
привилегията да седи на Давидовата трапеза и да яде Давидова храна, говори 
езика на истински син на поставения човек, чиято църква е в криза: 
15:21 А Итай в отговор рече на царя: Заклевам се в живота на Господа и в живота на 
господаря ми царя, гдето и да бъде господарят ми царят, било за смърт, било за 
живот, непременно там ще бъде и слугата ти. 
Итай означава „на време”. Бог ще изпрати хора на време с характера на истински 
синове. 
ИТАЙ НЕ СЕДЕШЕ НА ДАВИДОВАТА МАСА. 
Д)   ПРИЯТЕЛИ 
2 Царе 15:32-37 
32 И когато стигна Давид на върха на хълма, гдето ставаше богопоклонение, ето 
архиецът Хусай го посрещна с дрехата си раздрана и с пръст на главата си. 33 И 
Давид му каза: Ако дойдеш с мене, ще ми бъдеш товар; 34 но ако се върнеш в града и 
речеш на Авесалома: Царю, ще ти бъда слуга; както бях слуга на баща ти до сега, 
така ще бъда слуга на тебе, - тогава можеш да осуетиш за мене съвета на 
Ахитофела. 35 Не са ли там с тебе свещениците Садок и Авиатар? всичко, прочее, 
каквото би чул от царския дом, съобщи на свещениците Садока и Авиатара; 36 ето, 
там с тях са двамата им сина, Ахимаас Садоков и Ионатан Авиатаров; чрез тях ми 
съобщавайте всичко, каквото чуете. 37 И така, Давидовият приятел Хусай, влезе в 
града; също и Авесалом влезе в Ерусалим. 
 2 Царе 17:14-15 
14 Тогава Авесалом и всичките Израилеви мъже казаха: Съветът на архиеца Хусай е 
по-добър от съвета на Ахитофела. (Защото Господ беше рекъл да осуети добрия 
Ахитофелов съвет, за да нанесе Господ зло на Авесалома).15 Тогава Хусай каза на 
свещениците Садока и Авиатара: Така и така съветва Ахитофел Авесалома и 
Израилевите старейшини; а така и така съветвах аз. 
Хусай се присъедини към заговорниците с намерението да шпионира за Давид. 
Той осуети съвета на Ахитофел и нанесе зло на Авесалом. 
Хусай е наречен приятел на Давид. 
Хусай рискува живота си за победата на Давид. 
Хусай взе страна. 
Приятелите взимат страни. 
В една местна църква поставения човек се нуждае от приятели като Хусай. 
ПРИЯТЕЛИТЕ СА ПОМОЩНИЦИ. 
ПРИМЕРИ: ЙОДАЙ, ААРОН И ОР, ЕПАФРОДИТ1, ОНИСИФОР2, АРИСТАРХ3. 
НЯМА ПОСЛАНИЕ КЪМ АРИСТАРХ – СЛУЖЕНИЕТО СЕ ДАВА НА СИНОВЕ 
– ТИМОТЕЙ И ТИТ. 

                                                
1 виж Филипяни 2:25;4:18 (бел. на преводача) 
2 виж 2 Тимотей 1:16 (бел. на преводача) 
 
3 виж Деяния на Апостолите 20:4 (бел. на преводача) 
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Е) РЕСФА ХОДАТАЯТ 
2 Царе 21:8-14 
8 Но царят взе Армония и Мемфивостея, двамата сина на Ресфа, дъщеря на Аия, 
когото беше родила на Саула, и петимата сина на Михала Сауловата дъщеря, които 
беше родила на Адриила, син на меолатянина Верзелай, 9 та ги предаде в ръцете на 
гаваонците; и те ги обесиха на бърдото пред Господа. И седмината паднаха заедно, 
като бяха погубени в първите дни на жетвата, в началото на жетвата на ечемика. 
10 Тогава Ресфа, дъщеря на Аия, взе вретище та си го постла на канарата, и от 
началото на жетвата до като падна на тях дъжд от небето не оставаше 
въздушните птици да се допрат до тях денем, нито полските зверове нощем. 11 И 
извести се на Давида онова, което стори Ресфа, дъщеря на Аия, Сауловата 
наложница. 12 Тогава Давид отиде та взе костите на Саула и костите на сина му 
Ионатана от мъжете на Явис-галаад, които го бяха грабнали от улицата на 
Ветасан, гдето ги бяха обесили филистимците в деня, когато филистимците убиха 
Саула в Гелвуе; 13 и изнесе от там костите на Саула и костите на сина му 
Ионатана; събраха и костите на обесените. 14 И погребаха костите на Саула и на 
сина му Ионатана в Сила у Вениаминовата земя, в гроба на баща му Кис; и изпълниха 
всичко, що заповяда царят. След това Бог се умилостиви към земята. 
 Ресфа беше наложничка на Саул. Тя изстрада последиците от Сауловия грях. 
Трябваше да предаде двамата си сина за екзекуция. Нейните синове бяха обесени 
на дърво. 
Галатяни 3:13 
 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: 
Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на 
дърво"; 
Нейните синове бяха проклети поради действията на Саул. 
Но Ресфа не беше подготвена да приеме проклятието. 
21:10 Тогава Ресфа, дъщеря на Аия, взе вретище та си го постла на канарата, и от 
началото на жетвата до като падна на тях дъжд от небето не оставаше 
въздушните птици да се допрат до тях денем, нито полските зверове нощем. 
Тя направи 3 неща: 

 ВЗЕ ВРЕТИЩЕ 
Това е символ на жалеене и покаяние. Тя скърбеше за синовете си. Но може също 
така и да се е покайвала за греховете на Саул. 

 СЕДНА НА КАНАРАТА 
Тя почиваше на скалата – преобразно обозначение за Христос. Това е сърцето на 
ходатая – да скърби за греховете на другите и да почива в Христос. 

 СЪПРОТИВЯВАШЕ СЕ НА ПТИЦИТЕ  И ЗВЕРОВЕТЕ 
Тя се съпротивяваше на птиците и зверовете – образи на нечисти духове, които 
поглъщат. 
Ресфа се бореше да разчупи проклятието. 
Тя правеше това в продължение на няколко месеца – от началото на жътвата до 
късните дъждове. Правеше това, докато паднаха дъждовете. 
Това е сърцето на истинския ходатай – да устоява, докато се появи дъждът 
(Святият Дух). 
Тя продължи, докато царят обърна внимание. 
Истинският ходатай ще продължи, докато Бог обърне внимание и гладът е 
разчупен. 
Заради ходатайстването на Ресфа бе разчупено проклятието – костите бяха 
свалени от дървото и им бе оказано царско погребение. 
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21:12 Тогава Давид отиде та взе костите на Саула и костите на сина му Ионатана 
от мъжете на Явис-галаад, които го бяха грабнали от улицата на Ветасан, гдето ги 
бяха обесили филистимците в деня, когато филистимците убиха Саула в Гелвуе; 13 и 
изнесе от там костите на Саула и костите на сина му Ионатана; събраха и костите 
на обесените. 
Ресфа означава „настилка”. Ходатайственото служение е служение – настилка. 
Приготвя път за другите, по който да вървят. Ресфа представя онези хора в 
църквата, които са подготвени да страдат за другите, за да видят пробив. 

ОБОБЩЕНИЕ НА ЧИЙ В ДОМА 
1. РОБИ 
2. КУЧЕТА 
3. СИНОВЕ 
4. РОБ НА САУЛ (СИВА) 
5. СИНОВЕ НА САУЛ 
6. ОНЕЗИ ХОРА С ДУХ НА СИНОВЕ (ИТАЙ) 
7. ПРИЯТЕЛИ (ХУСАЙ) 
8.  ХОДАТАЙ (РЕСФА) 
9. МИХАЛА (БЕЛЕЖКИТЕ ПО-ДОЛУ) – КРИТИКЪТ 
Ж) МИХАЛА 

Давид (поставения човек) е инструмент на благословение. 
1. ЧРЕЗ ДАВИДСЕ БЛАГОСЛАВЯ ОВИД-ЕДОМ 

2 Царе 6:10-11 
10 Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град; 
но Давид го отстрани в къщата на гетеца Овид-едом. 11 И Господният ковчег 
престоя в къщата на гетеца Овид-едома три месеца; и Господ благослови Овид-едома 
и целия му дом. 

2. ЧРЕЗ ДАВИДСЕ БЛАГОСЛАВЯ НАЦИЯТА 
2 Царе 6:18-19 
18 И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните 
приноси, благослови людете в името на Господа на Силите. 19 И раздаде на всичките 
люде, сиреч, на цялото множество израилтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един 
хляб и по една мера вино и по една низаница сухо грозде. Тогава всичките люде си 
отидоха, всеки в къщата си. 

3. СЕГА ДАВИД ИСКА ДА БЛАГОСЛОВИ ДОМА СИ  
2 Царе 6:20-23 
20 А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря, 
излезе да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес Израилевият цар, който се 
съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно 
един никакъв човек! 21 А Давид каза на Михала: пред Господа, Който предпочете мене 
пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, 
над Израиля, да! пред Господа играх. 22 И ще се унижа още повече, и ще се смиря пред 
собствените си очи; а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. 23 
Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си. 
   МИХАЛА ПРЕДСТАВЯ  ДУХ / ОТНОШЕНИЕ, КОЕТО ПРЕЧИ НА 
БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА ЕДИН ДОМ. 
2 Царе 6:16-17 
16 А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, 
погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, 
презря го в сърцето си. 17 И донесоха Господния ковчег та го положиха на мястото 
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му, всред шатъра, който Давид беше поставил за него; и Давид принесе всеизгаряния и 
примирителни приноси пред Господа. 
    ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ДУХА НА МИХАЛА   

1. ЛИПСВАЩ В ДЕЙСТВИЕТО   
В  предишното преселване на Давид имаше голяма драма. Оза4 умира, Овид 
благоуспява.  
В това преселване любопитството щеше да я изкара извън дома. 
Тя отсъства от събитие, изпълнено с много страст. 
Не бе там, когато левитите носеха ковчега. 
Не беше, когато Давид правеше жертвоприношения на всеки 6 крачки. 
Не беше, когато се принесоха всеизгаряния и примирителни жертви. 
Тя не беше повлияна от страстните събития на деня. 
Забележете – тя беше купена с кръвта, имаше царско потекло – и все пак избира 
да бъде „християнка на прозореца”. 

ДРУГИ, КОИТО НИКОГА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ: 
 ЛЕВИТЪТ И СВЕЩЕНИКЪТ ОТ ИСТОРИЯТА С ДОБРИЯ 

САМАРИТЯНИН 
 НАТАНАИЛ5 
 ЕДОМ 
 КНИГАТА АГЕЙ 
ОНЕЗИ ХОРА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ 

 НЕЕМИЯ 
 СЕДРАХ, МИСАХ И АВДЕНАГО 
 МИРИАМ 
 ИСАЯ 
 РЕСФА, АННА6, СУНАМИТКАТА 

2. ПОРОЧНО СЪРЦЕ 
презря го в сърцето си. 

ПРЕЗРЯ – НЕУВАЖЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ 
Това е дълбока омраза към това, което Давид прави. 
Всичко, което Давид бе направил за нея беше забравено. 
1 Царе 18:20-21 
20 А Сауловата дъщеря Михала обичаше Давида, и като известиха това на Саула, 
стана му угодно. 21 И рече Саул: Ще му я дам, за да му бъде примка, и за да се дигне 
върху него ръката на филистимците. Затова Саул каза на Давида втори път: Днес ще 
ми станеш зет. 
ТЯ ОБИЧАШЕ ДАВИД, КОГАТО ТОЙ УБИ ГОЛИАТ, НО ГО ПРЕЗРЯ, 
КОГАТО СЕ ПОКЛАНЯ НА БОГ. 

3. КРИТИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ  
Михала, Сауловата дъщеря, излезе да посрещне Давида, 

Изправя се срещу Божия човек след страхотно време в Божието присъствие. 
Вместо да го похвали или да му благодари, тя е инструмент на враждебна среща. 
Посреща го с презрение вместо с радост. 

4. МРАЗИ ПОКЛОНЕНИЕ 

                                                
4 виж 2 Царе 6:6-8 (бел. на преводача) 
5 виж Йоан 1:45-51 (бел. на преводача) 
6 виж 1 Царе 1(бел. на преводача) 
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Колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече днес пред очите на 
слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек! 
 6:21 А Давид каза на Михала: пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и 
пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над Израиля, да! 
пред Господа играх. 
 6:22 И ще се унижа още повече, и ще се смиря пред собствените си очи; а от 
слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. 
Михала нямаше понятие за поклонение. Тя не видя Давид да танцува пред 
ковчега – тя видя Давид да играе пред жените на Израел. Видя това като акт на 
съблазняване на жените. Тя искаше това за себе си. Искаше поклонение. 
Нейното име означава „която е като Бог”. 
Като желае поклонение тя изисква божествена позиция. 

5. АКТИВНА, КОГАТО ТЪЛПАТА СИ ТРЪГВА 
Тя се изправя срещу Давид, когато тълпата си тръгва. Това е тайна атака срещу 
водачеството. 

6. СВЪРЗАНА СЪС САУЛОВИЯ РЕД 
Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид 

скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си. 
Тя не е наречена жена на Давид. Наречена е дъщеря на Саул. 
Тя не е оставила Саул, за да се прилепи към Давид. 
Михала е Сауловия ред в дома на Давид. 
Тя не е притежавана от Давид, а от Саул. 
Тя е непредсказуем враг – не е като Езавел или  Готолия. 
Тя спи с реформатора, но не е направила промяна. 
Тя е в дома, но не е променена от културата на дома. 
Йонатан обичаше Давид, но бе верен на Саул. 
Михала е Сауловия ред, женен за Давид. 
Господ не я прокълна. 
Тя автоматично наследява проклятие поради нейното отношение. 
6:23 Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си. 
ТВОЕТО ОТНОШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ТВОЕТО БЪДЕЩЕ. 
СРАВНИ ТОВА С РЕСФА, АННА ИЛИ СУЛАМИТКАТА. 
НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРЕЧКА ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА Е ТВОЕТО 
ОТНОШЕНИЕ В ГОСПОДНОТО ПРИСЪСТВИЕ. 
МОЖЕ ДА СЕ ПОКЛАНЯШ ЧРЕЗ ЖЕРТВА, ТАНЦУВАНЕ, ПЕЕНЕ ИЛИ 
СВИРЕНЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
ИЛИ ДА БЪДЕШ КРИТИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ. 
МИХАЛА СТРАДАШЕ ОТ БЕЗПЛОДИЕ – НЕСПОСОБНОСТ ДА ПРОБИЕШ. 
Матей 28:17 
И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. 
Матей 21:14-16 
14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели. 15 А главните 
свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които 
викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му: 16 
Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: - 
"Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?" 
ТОВА ОТНОШЕНИЕ БЕШЕ СЪЩОТО ОТНОШЕНИЕ, ПОКАЗАНО ОТ 
ФАРИСЕИТЕ И КНИЖНИЦИТЕ. ТЕ БЯХА РАЗСТРОЕНИ, КОГАТО БОГ 
ПОЛУЧАВАШЕ ПОКЛОНЕНИЕ. 
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НИЩО ЧУДНО, ЧЕ ТЕ БЯХА НАРЕЧЕНИ ЗМИИ – ОТРОВАТА БЕШЕ В 
УСТАТА ИМ. 
РЕЛИГИОЗНИЯТ ДУХ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ НЕОРТОДОКСАЛНО 
ПОКЛОНЕНИЕ, ЗАЩОТО МУ ЛИПСВА СТРАСТ ЗА БОГ. 
 

 
  

            
                                                               
 

 
 
  


