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ДВАТА МОДЕЛА НА ВОДАЧЕСТВО 
 
УРОК 23 (АВС) 
 
ВЪПРОС 
 
ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНАТА ГЛАВА И ОПИШЕТЕ В ОБЩИ ЛИНИИ 
ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ВОДАЧЕСТВО ШЕВНА И ЕЛИАКИМ. 
 
Исая 22:1-25 
 22:1 Наложеното за долината на видението пророчество: Що ти е сега Ти си се 
качил цял на къщните покриви, 2 О ти, пълен с викове, Шумни граде, весели граде? 
Убитите ти не се убиха с нож, Нито умряха в бой. 3 Всичките ти първенци побягнаха 
заедно, Вързани бидоха от стрелците; Всички твои, които се намериха, Надалеч 
побягнали, бидоха вързани заедно. 4 Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача 
горко; Не се трудете да ме утешавате За опустошението на дъщерята на людете 
ми. 5 Защото в долината на видението Е ден на поражение и тъпчене И недоумение 
от Господа Бога на Силите, - Ден на събаряне стените, и на викане към планините. 6 
И Елам взе тула, С полкове войници и конници, И Кир откри щита. 7 И когато 
отбраните ти долини се напълниха с колесници, И конниците се опълчиха при 
портата, 8 И той дигна покривалото на Юда, То в оня ден ти обърна погледа си към 
оръжията в къщата лес. 9 И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, 
Събрахте водите на долния водоем,10 Та, като изброихте къщите на Ерусалим И 
развалихте къщите, за да укрепите стената,11 Направихте и между двете стени нов 
водоем За водата на стария водоем; Но не погледнахте към Онзи, Който стори това, 
Нито дадохте внимание на Този Който го бе приготвил отдавна. 12 В оня ден Господ 
Иеова на Силите Ви призова на плач и на жалеене, На обръсване главата и на опасване 
с вретище; 13 Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене овце, Ядене месо и 
пиене вино! И казват: Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем. 14 Тогава от 
Господа на Силите откри се в ушите му туй: Наистина това беззаконие няма да се 
очисти от вас докле умрете, Казва Господ Иеова на Силите. 15 Така казва Господ 
Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При домоуправителя Шевна и речи: 16 
Що правиш тук? и кого имаш тук свой? Та изсичаш тук гроб за себе си, - Правиш си 
гроб на високо, Изсичаш си в камъка обиталище! 17 Ето, Господ като силен мъж ще 
те захвърли, Да, като те улови здраво, 18 Ще те навие и ще те метне като топка В 
широка земя; Там ще умреш, и там наместо славните ти колесници, Ще има срама на 
дома на господаря ти. 19 Ще те оттласна от чина ти, И от положението ти ще те 
свалят. 20 В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, 21 И като го 
облека с твоето облекло И го стегна с твоя пояс Ще предам властта ти в неговата 
ръка, И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом. 22 И ще 
положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да 
затваря, И ще затваря и никой няма да отваря; 23 И ще го закрепя като гвоздей на 
твърдо място; И той ще бъде славен престол на бащиния си дом; 24 И на него ще 
окачат всичката слава на бащиния му дом, - Чадата и внуците, Всичките малки 
съдове, От съдове като чаши До всичките съдове като мехове. 25 В оня ден, казва 
Господ на Силите, Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва, И ще се счупи, и 
ще падне, И товарът, който висеше на него, ще се срине; Защото Господ е изговорил 
това. 
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ОТГОВОРИ  
УРОК 23 
А) МОДЕЛЪТ НА ВОДАЧЕСТВО ШЕВНА 

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ: 
1. ЦЪРКВА В ДОЛИНАТА 

Исая 22:1 
Наложеното за долината на видението пророчество: Що ти е сега Ти си се качил цял 
на къщните покриви, 
Под водачеството на Шевна църквата отиде в долината вместо на върха на 
планината. Долината е символ на неприятности, провал и уязвимост. Под 
водачеството на Шевна няма победа или слава, но трудност и уязвимост към 
масово нахлуване на нечисти сили. 

2. ЗАБЛУДА ОТНОСНО ПОБЕДА 
Исая 22:1 
Наложеното за долината на видението пророчество: Що ти е сега Ти си се качил цял 
на къщните покриви, 
Шевна отведе събранието на къщните покриви – хората вярваха, че това бе върха 
на планината. Вярваха, че това бе преживяването Сион. Но хората бяха все още в 
долината. 
Исая 22:2 
О ти, пълен с викове, Шумни граде, весели граде? Убитите ти не се убиха с нож, 
Нито умряха в бой. 
Църквата се радваше в самоизмамата си. Беше изпълнена с празнуване. 
Неволното просване беше обичайно преживяване („убит в Духа”). Но това беше 
смяна на пейзажа, не промяна на положението – църквата беше все още в 
долината. Това беше преживяване на къщния покрив, а не преживяване на върха 
на планината. 

3. СТРАХЛИВ МАНТАЛИТЕТ 
Исая 22:3 
Всичките ти първенци побягнаха заедно, Вързани бидоха от стрелците; Всички твои, 
които се намериха, Надалеч побягнали, бидоха вързани заедно. 
Водачеството Шевна вдъхновяваше плаха мисловна нагласа в последователите 
си. Този ред не може никога да произведе победители. Този ред произвежда група 
страхливи последователи, зле екипирани, за да притежават или завземат, докато 
дойде Той. 
Продуктите на реда Шевна не са борчески реформатори. Те се предават лесно, 
докато врагът е все още далече. Няма воюващ дух. 
Бог изисква борбено, смело отношение в народа Си. 
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. 
Ефесяни 6:10 
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. 
Матей 11:12 
А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и 
които се насилят го грабват. 
Притчи 28:1 
Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните са смели като млад лъв. 
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Евреи 13:6 
така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми 
стори човек?" 

4. ПРЕДИЗВИКВА ЖАЛЕЕНЕ В СЪРЦАТА НА БОГОУГОДНИ ХОРА 
Исая 22:4  
Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача горко; Не се трудете да ме 
утешавате За опустошението на дъщерята на людете ми. 
Редът Шевна разрушава Божиите хора като пропуска да ги екипира. Шевна 
ограби Божиите хора. Богоугодните виждат това и скърбят. 

5. ДЪРЖАНЕ В ПЛЕН В ДОЛИНАТА 
Исая 22:5  
Защото в долината на видението Е ден на поражение и тъпчене И недоумение от 
Господа Бога на Силите, - Ден на събаряне стените, и на викане към планините. 
Шевна не само отведе хората в долината, той съгради стени да затвори Божия 
народ в долината. 
Бог обещава да събори стените и вдъхновява страст за истинско преживяване на 
върха на планината – позицията Сион. 

6. ИЗЛАГАНЕ НА НАШЕСТВИЕТО НА ВРАГА 
Исая 22:8  
И той дигна покривалото на Юда, То в оня ден ти обърна погледа си към оръжията в 
къщата лес. 
Шевна не съгради крепост да предпази Божия народ. Под неговото водачество 
защитата на църквата беше вдигната. Хората зависеха от оръжието на гората – 
ниско покритие. 

7. СЪБАРЯ КЪЩАТА, ЗА ДА СЪГРАДИ СТЕНА 
Исая 22:9-10 
9 И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, Събрахте водите на 
долния водоем, 10 Та, като изброихте къщите на Ерусалим И развалихте къщите, за 
да укрепите стената, 
Разрушава семейния живот заради църковния живот. При Шевна семейният 
живот е разрушен, за да се съгради църквата. 

8. „ЗАПРИЩВА” ПОМАЗАНИЕТО 
Исая 22:11 
Направихте и между двете стени нов водоем За водата на стария водоем; Но не 
погледнахте към Онзи, Който стори това, Нито дадохте внимание на Този Който го 
бе приготвил отдавна. 
Шевна обърна течащата вода в застояла вода. 
Той възпрепятства потока на Божия Дух. 
Редът Шевна носи застой в Божия дом. 

9. ЛИПСА НА ФОКУС, ЦЕНТРИРАН В ХРИСТОС 
Исая 22:11 
 Направихте и между двете стени нов водоем За водата на стария водоем; Но не 
погледнахте към Онзи, Който стори това, Нито дадохте внимание на Този Който го 
бе приготвил отдавна. 
Няма съветване с Христос. Този ред хвали силата сама по себе си. 

10. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА БОЖИИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
Исая 22:12-13 
12 В оня ден Господ Иеова на Силите Ви призова на плач и на жалеене, На обръсване 
главата и на опасване с вретище; 13 Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене 
овце, Ядене месо и пиене вино! И казват: Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем. 
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Този ред не може да посрещне Божиите изисквания. Действа противоположно на 
Божията воля. Това е ненаситен ред, който угажда и който пропуска времената на 
Бога. Точно както Илий този ред не може да чуе настоящия глас на Бога. 

11.   ОПРАВДАНИЕ НА МИГНОВЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
Исая 22:13 
Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене овце, Ядене месо и пиене вино! И 
казват: Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем. 
За този ред царството е ядене на месо и пиене. За този ред възможността да умреш 
утре оправдава угаждането днес. 

12. ВОДАЧЕСТВО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКУПЕНО 
Исая 22:14 
Тогава от Господа на Силите откри се в ушите му туй: Наистина това беззаконие 
няма да се очисти от вас докле умрете, Казва Господ Иеова на Силите. 
Този ред на водачество е напълно негоден. Бог не приема този модел в църквата 
си. 
Исая 22:17-18 
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли, Да, като те улови здраво, 18 Ще те 
навие и ще те метне като топка В широка земя; Там ще умреш, и там наместо 
славните ти колесници, Ще има срама на дома на господаря ти. 
Бог ще отсече това водачество от църквата Си. 
Исая 22:25 
В оня ден, казва Господ на Силите, Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва, 
И ще се счупи, и ще падне, И товарът, който висеше на него, ще се срине; Защото 
Господ е изговорил това. 
       13. ГРАДЕНЕ ЗА СЕБЕ СИ     
Исая 22:15-16 
15 Така казва Господ Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При 
домоуправителя Шевна и речи: 16 Що правиш тук? и кого имаш тук свой? Та изсичаш 
тук гроб за себе си, - Правиш си гроб на високо, Изсичаш си в камъка обиталище! 
От тези стихове виждаме, че Шевна бе отговорен за всички предходни проблеми. 
Шевна градеше за себе си. 
Той строеше паметник за себе си. Градеше си име. 
Това е водачество от типа на знаменитостите, което беше бичът на 
харизматичното движение. 
Божиите хора не бяха екипирани – те бяха ограбени. Водачеството градеше за себе 
си в името на Бог. На много места единствените дарители на „доктрината за 
просперитета” бяха самите водачи. На Божиите хора бяха давани листа да се 
покрият (оръжието на гората) вместо да им бъде дадено Божието оръжие. 
Редът Шевна представя водачество, което строи свое собствено царство за сметка 
на наивни хора. Това е водачество, което поставя хората в долината и врагът – на 
планината. 
ТОВА ВОДАЧЕСТВО ИМА СХОДНИ НЕЩА СЪС САУЛ И ИЛИЙ. 
 
Б) РЕДЪТ НА ВОДАЧЕСТВО ЕЛИАКИМ            

1.  ОНЯ ДЕН Е СЕГА 
Исая 22:20 
В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, 

2. ЕДИН, КОЙТО Е ПРИЗВАН 
ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, 
Призованият човек е изпратеният – поставеният човек в дома. 
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3. СНАБДЯВАНЕ В ГРИЖАТА НА ГОСПОДА 
Исая 22:21 
И като го облека с твоето облекло И го стегна с твоя пояс Ще предам властта ти в 
неговата ръка, И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом. 

4. НАДЗОР НАД ДОМА 
Исая 22:21 
… Ще предам властта ти в неговата ръка, И той ще бъде един баща на 
ерусалимските жители И на Юдовия дом. 
Забележете, че на Шевна беше поверена отговорността за дома. 
Исая 22:15 
Така казва Господ Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При 
домоуправителя Шевна и речи: 
Тази отговорност сега е прехвърлена на един нов ред – реда Елиаким. 
Законният поставен човек е сега от реда Елиаким. 

5. ДУХ НА БАЩА 
Исая 22:21 
… И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом. 
Бог издига водачи, които ще бъдат бащи на Неговите хора. 
1 Коринтяни 4:15 
Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; 
понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. 
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. 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ДА ГРАДИ КАТО ДАВИД 
Исая 22:22  
И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да 
затваря, И ще затваря и никой няма да отваря; 
Давид беше точен човек. Давидовата скиния бе образ на църквата. 
Бог ще даде ключа към този образец на реда на водачество Елиаким. Редът 
Елиаким ще подбере внимателно правилните материали, за да съгради Божия дом 
– определено не дърво, стърнище и сено, а злато, сребро и скъпоценни камъни. 

7. СТАБИЛНО ВОДАЧЕСТВО 
Исая 22:23  
И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; И той ще бъде славен престол на 
бащиния си дом; 
Това водачество е вкоренено и основано в Христос – сигурното място. Това 
водачество е тронът, на който седи Христос, т.е. Христос управлява Неговата 
църква чрез този ред на водачество. 

8. НА ПОСТАВЕНИЯ  ЧОВЕК МУ Е ПОВЕРЕН БОЖИЯ НАРОД 
Исая 22:24 
И на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - Чадата и внуците, 
Всичките малки съдове, От съдове като чаши До всичките съдове като мехове. 
Редът Елиаким е ред на законно поставен човек, призван и изпратен от Бог да 
води народа Му. Съдовете тук са съдове на чест в църквата – искрени членове на 
Христовото тяло. Тези членове трябва да бъдат прикрепени към законно поставен 
човек – гвоздея. 
Бог не събира съдове от пода. Увери се, че принадлежиш към местна църква, 
прикрепен към поставен човек, назначен от Бог. 


