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АБОРТИРАНЕ НА ВИДЕНИЕТО – АВС – УРОК 31 
 
ВЪПРОС 
 
ОБСЪДЕТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕУСПЕХА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДЕНИЕТО В 
КОНТЕКСТА НА МЕСТНАТА ЦЪРКВА И ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright © Dr. S.Y. Govender  2 / 12  

АБОРТИРАНЕ НА ВИДЕНИЕТО – АВС – ОТГОВОРИ (УРОК 31) 
 

 ОЧАКВАНЕ, КОЕТО ЗАВЪРШВА В НИЩО – ПРИВИДНА БРЕМЕННОСТ 
Исая 26:17-18 
17 Както непразна жена, Когато наближава да роди, е в мъка И вика в болките си, 
Такива станахме и ние пред Тебе, Господи. 18 Станахме непразни, бяхме в мъка, Но като 
че ли вятър родихме; Никакво избавление не извършихме на земята, Нито паднаха пред 
нас жителите на света. 
Езекиил 19:10-14 
10 Майка ти с жизненост като твоята, Беше като лоза посадена при вода; Стана 
плодоносна и клонеста От многото води. 11 Израснаха по нея яки жезли За скиптри на 
владетелите, И ръстът им стигна на високо всред гъстите клончета, И те се 
отличаваха с височината си И с многото си отрасли. 12 Но тя биде изтръгната с ярост, 
Хвърлена бе на земята, И източен вятър изсуши плода й; Яките й жезли се счупиха, 
изсъхнаха; Огън ги изяде. 13 А сега тя е посадена в пустиня, В суха и безводна земя. 14 И 
огън излезе из един жезъл от клончетата й Та изяде плода й, Тъй щото няма вече в нея 
жезъл достатъчно як За владетелски скиптър. Това е плач, и ще служи за плач. 

 ОЧАКВАНЕ, КОЕТО ЗАВЪРШВА В НЕЩО, КОЕТО НЕ СТРУВА НИЩО 
Исая 33:9-12 
9 Земята жалее и изнемощява; Ливан е посрамен и вехне; Сарон прилича на пустиня; 
Листата на Васан и Кармил окапаха. 10 Сега ще стана, казва Господ; Сега ще се 
възвиша, сега ще се възвелича. 11 Слама ще заченете, и плява ще родите; Дишането ви 
като огън ще ви пояде. 12 И племената ще бъдат вар що гори, Като отсечени тръни, 
които изгарят в огън. 

 ОЧАКВАНЕ, КОЕТО ЗАВЪРШВА В ЛОШИ ПЛОДОВЕ, А ИМЕННО 
ПЛОДОВЕ НА ОГОРЧЕНИЕ, ПОТИСКАНЕ, НЕПРАВЕДНОСТ 

Исая 5:1-7 
1 Сега ще пея на любезния си, Песен на обичния си за лозето Му. Любезният ми имаше 
лозе На много тлъсто бърдо. 2 Окопа го, и очисти го от камъните, И насади го с 
отбрана лоза, Съгради кула всред него, Изкопа още и лин в него; И очакваше сладко 
грозде, Но то роди диво. 3 И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, Съдете, моля, 
между Мене и лозето Ми. 4 Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което 
не му направих? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, То роди диво? 5 И 
сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се 
похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче; 6 И ще го запустя; не ще да се 
подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на 
облаците да не валят дъжд на него. 7 Защото лозето на Господа на Силите е 
Израилевият дом И Юдовите мъже са садът, който Го зарадва; И Той очакваше от тях 
правосъдие, но ето кръвопролитие, - Правда, но ето вопъл. 

 ОЧАКВАНЕ, КОЕТО ЗАВЪРШВА ПРЕДИ СРОКА (АБОРТИРАНЕ) – 
ПРОВАЛЕНО ВИДЕНИЕ, НЕУСПЯВАНЕ ДА СЕ ДОВЪРШИ. 

ОСЪЩЕСТВЕНОТО ВИДЕНИЕ Е БЕЛЕГ НА ВЯРВАЩИТЕ ОТ СИОН. 
Исая 66:8-10 
8 Кой е чул такова нещо? кой е видял такива? Родила ли би се една земя в един ден? Или 
родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската дъщеря щом се замъчи роди чадата 
си. 9 Аз, Който довеждам до раждане, Не бих ли направил да роди? казва Господ; Аз, 
Който правя да раждат, Затворил ли бих утробата? казва твоят Бог. 10 Развеселете се 
с ерусалимската дъщеря, И радвайте се с нея, всички вие, които я обичате; Развеселете 
се с нея в радостта й, Всички вие, които скърбите за нея; 
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ПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕХ ВЪВ ВИДЕНИЕТО (ПРОВАЛЕНИ ОЧАКВАНИЯ) 
ПРИЧИНИ ЗА АБОРТИРАНЕ НА ВИДЕНИЕТО: 
АПАТИЯ (ЛИПСА НА ЕНТУСИАЗЪМ) 

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. 
Йоас не следва инструкциите на точния пророк с усърдие. Пророческото действие 
беше извършено половинчато. В резултат на това беше абортирана решителна 
победа над сирийците. 
1 Коринтяни 3:6 
Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. 
Не е достатъчно да имаш семето. Необходимо е насаждане и напояване преди Бог да 
може да направи да расте. В притчата за сеяча условията могат да бъдат променени 
в тази съвременна епоха, за да се окаже влияние на жътвата – птицата може да бъде 
убита, тръните и скалистата почва отстранени, за да се подобри реколтата. 
Равнодушните хора не могат да се придвижат до това ниво. 

 ЛЪЖЛИВ БРАТ (ЛЪЖЕБРАТЯ) 
Галатяни 2:4-5 
4 и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която 
имаме в Христа Исуса, за да ни поробят; 5 на които, ни за час не отстъпихме да им се 
покорим, за да пребъде с вас истината на благовестието. 
Юда 1:4 
Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на 
това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и 
се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос. 
Юда 1:16 
Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят 
надуто), и заради печалба ласкаят човеците. 
Юда 1:18-19 
18 В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти 
19 Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 
Лъжебратята отслабват църквата чрез конфликт и разцепления с намерението да се 
абортира видението. Те могат да използват операционна система Корей. 
Юда 1:11 
Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата 
заблуда, и погиват в Кореевото упорство. 
 
ПРИМЕРИ: 

 СЕМАИЯ 
Семаия беше лъжебрат, който се опита да убие Неемия чрез нечестив съвет. Ако 
Неемия беше избягал в храма – място, което бе единствено за свещеници – щеше да 
си навлече Божия гняв. 
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Неемия 6:10-14 
10 Тогава аз отидох в къщата на Семаия син на Делаия, Метавеиловия син, който бе 
затворен; и той ми каза: Нека се срещнем в Божия дом, всред храма, и нека затворим 
вратите на храма; защото тия идат да те убият, да! тая нощ ще дойдат да те убият. 
11 Но аз казах: Човек като мене бива ли да бяга? и кой човек като мене би влязъл в храма 
за да избави живота си? Не ща да вляза. 12 И познах, че, ето, Бог не бе го пратил; но 
той от себе си произнесе това пророчество против мене, и Товия и Санавалат бяха го 
подкупили. 13 С тая цел бе подкупен, да се уплаша та да направя така, и да съгреша, и те 
да имат причина, да злословят, за да ме укорят. 14 Спомни си, Боже мой, за Товия и 
Санавалата според тия техни дела, още и за пророчицата Ноадия и за другите пророци, 
които искаха да ме плашат. 

 ЮДА 
БЛАГОДАТТА НА ЙОДАЙ ЩЕ ПРЕДОДВРАТИ НЕУСПЕХИ. 
ЕФЕС ЗАБАВЛЯВАШЕ ВЪЛЦИ (ЛЪЖЕБРАТЯ) И СЕ ОБЪРНА СРЕЩУ ПАВЕЛ. 

КОЛЕБАНИЕ (НЕПОСТОЯНСТВО) 
Това се определя като колебание/нерешителност и липса на обвързаност с видението. 
Хора с този проблем не могат да извървят целия път. 

 Йонатан обичаше Давид, но беше верен на Саул. Той не успя да премести 
верността си към Давид. Умря със Саул, не успявайки да достигне 
никакъв ръст в служението си, което имаше голям потенциал. 

 Двете и половина племена отиват с Исус Навин, но избират погрешната 
страна на р.Йордан. 

Божията воля беше цялата нация да премине Йордан. Обещаната Земя беше отвъд 
р.Йордан. 
Исус Навин 1:2 
Слугата ми Моисей умря; сега, прочее, стани та  мини през тоя Иордан, ти и всички тия 
люде, в земята, която Аз давам на тях, на израилтяните. 
Гадците  и Рувимците развиват видение извън Моисеевото видение. 
Числа 32:2-5 
2 то гадците и рувимците дойдоха та говориха на Моисея, на свещеника Елеазара, и на 
първенците на обществото, казвайки: 3 Атарот, Девон, Язир, Нимра, Есевон, Елеала, 
Севама, Нево и Веон, 4 земята, която Господ порази пред Израилевото общество, е земя 
за добитък; а слугите ти имат добитък. 5 За това, рекоха, ако сме придобили твоето 
благоволение, нека се даде тая земя на слугите ти за притежание; не ни привеждай през 
Иордан. 
Моисей се поддава на молбата им. 
Числа 32:31-33 
31 И гадците и рувимците в отговор рекоха: Както рече Господ на слугите ти, така ще 
сторим. 32 Ние ще заминем въоръжени пред Господа в Ханаанската земя, за да 
притежаваме наследството си оттатък {На изток от.} Иордан. 33 И тъй, Моисей им 
даде, то ест, на гадците, на рувимците и на половината от племето на Иосифовия син 
Манасия, царството на аморейския цар Сион и царството на васанския цар Ог, земята 
заедно с градовете в пределите й, градовете на околната земя. 
Исус Навин вижда, че молбата им е почетена. 
Исус Навин  22:1-4 
1 Тогава Исус повика рувимците, гадците и половината от Манасиевото племе та им 
каза: 2 Вие изпълнихте всичко що ви заповяда Господният слуга Моисей; послушахте и 
моя глас във всичко, що съм ви заповядал. 3 През това дълго време до днес не оставихте 
братята си, но изпълнихте поръчката, която Господ вашият Бог ви заповяда. 4 И сега 
Господ вашият Бог успокои братята ви, според както им се бе обещал; за това, върнете 



Copyright © Dr. S.Y. Govender  5 / 12  

се сега та идете по шатрите си в земята, която е притежанието ви, която Господният 
слуга Моисей ви даде оттатък Иордан. 
Исус Навин  22:9 
И тъй, рувимците, гадците и половината от Манасиевото племе се върнаха и заминаха 
от израилтяните от Сило, което е в Ханаанската земя, за да отидат в Галаадската 
земя, в земята, която бе притежанието им, която придобиха според Господното слово 
чрез Моисея. 
ДВЕТЕ И ПОЛОВИНА ПЛЕМЕНА ОБИЧАХА ВИДЕНИЕТО НА МОИСЕЙ, 
БОРЕХА СЕ ЗА ВИДЕНИЕТО, НО В КРАЙНА СМЕТКА БЯХА ВЕРНИ НА 
СОБСТВЕНОТО СИ ВИДЕНИЕ, НА ПОГРЕШНАТА СТРАНА НА Р. ЙОРДАН. 
ТЕ ДОРИ НАРЕКОХА ВИДЕНИЕТО СИ „ГОСПОД РЕЧЕ”. 
Числа 32:31-32 
31 И гадците и рувимците в отговор рекоха: Както рече Господ на слугите ти, така ще 
сторим. 32 Ние ще заминем въоръжени пред Господа в Ханаанската земя, за да 
притежаваме наследството си оттатък {На изток от.} Иордан. 
Земята, която те избраха в края на краищата беше наречена Гадаринската страна. 
ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВИДЕНИЕТО ГОДИНИ ПО-КЪСНО. 
Марк 5:1-3 
1 И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна. 2 И като излезе от ладията, на 
часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. 3 Той живееше в гробищата, и никой 
вече не можеше да го върже нито с верига; 
Марк 5:11-12 
11 А там по бърдото пасеше голямо стадо свине. 12 И бесовете Му се молиха, казвайки: 
Прати ни в свинете, за да влезем в тях. 
КРАСИВАТА СТРАНА, ИЗБРАНА ОТ ДВЕТЕ И ПОЛОВИНА ПЛЕМЕНА БЕШЕ 
СТАНАЛА: 

 ГРОБИЩЕ (ГРОБОВЕ) 
 ОБИТАЛИЩЕ ЗА ДЕМОНИ 
 ПАСИЩЕ ЗА ПРАСЕТА 

КОГАТО ИЗБЕРЕШ ТВОЕТО ВИДЕНИЕ НАД БОЖИЕТО ВИДЕНИЕ, КОГАТО 
ОБИЧАШ БОЖИЕТО ВИДЕНИЕ, НО ОСТАВАШ ВЕРЕН НА СОБСТВЕНОТО СИ 
ВИДЕНИЕ КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е ПРОВАЛ ВЪВ ВИДЕНИЕТО. 

БУНТ 
ОТДЕЛЯНЕ ОТ БОГ НА ГЛАВНИТЕ АПОСТОЛСКИ СРЕДСТВА 
(БУНТ/НЕПОКОРСТВО КЪМ БОГ ИЛИ СЛОВОТО МУ ИЛИ КЪМ НЕГОВИТЕ 
СЛУЖИТЕЛИ). 
Псалм 68:6 
Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А 
бунтовниците живеят в безводна земя. 
ПОСЛЕДИЦИТЕ СА НЕУСПЕХИ (ПРОВАЛЕНИ ОЧАКВАНИЯ): 

 ПОМЯТАЩА УТРОБА 
Осия 9:14-17 
14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди. 15 
Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги 
оттласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници. 16 
Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, Ще 
умъртвя любимата рожба на утробата им. 17 Бог мой ще ги отхвърли Защото не Го 
послушаха; И ще бъдат скитници между народите. 
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 ПРОКЛЯТИЯТА СА НЕСПОЛУКИ 
Второзаконие 28:14-15 
14 От думите, които днес ви заповядвам, да се не връщаш надясно или наляво, за да 
отидеш след други богове да им служиш. 15 Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, 
и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти 
заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. 
Второзаконие 28:30 
Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да 
живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му. 
Второзаконие 28:38-41 
38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го 
пояждат. 39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще 
събираш грозде, защото червей ще ги изяде. 40 Маслини ще имаш във всичките си 
предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват. 41 Синове и 
дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен. 
ПРИМЕРИ: 
МНОГО ИЗРАЕЛТЯНИ УМРЯХА В ПУСТИНЯТА, БЕЗ ДА ВИДЯТ ОБЕЩАНАТА 
ЗЕМЯ. ЙОСИФ МОЖЕШЕ ДА НЕУСПЕЕ, АКО СЕ БЕШЕ ПОДДАЛ НА ЖЕНАТА 
НА ПОТИФАР. 

 УВОЛНЕНИЕ С ЛИШАВАНЕ ОТ ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ ЗАРАДИ 
НЕПРАВИЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

АВИАТАР 
АВИАТАР ПОДКРЕПИ АДОНИЯ ВМЕСТО СОЛОМОН. ТОЙ БЕШЕ ОСВОБОДЕН 
ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. 
3 Царе 1:18-19 
18 Но сега, ето, Адония се е възцарил; а ти, господарю мой царю, не знаеш това. 19 И 
той е заклал говеда, угоени телци и овци в изобилие, и е поканил всичките царски синове, 
и свещеника Авиатара, и военачалника Иоава; обаче, слугата ти Соломона не е поканил. 
3 Царе 2:26-27 
26 А на свещеника Авиатара царят каза: Иди в Анатот, на нивите си, защото 
заслужаваш смърт; но няма сега да те умъртвя, понеже ти си носил ковчега на Господа 
Иеова пред баща ми Давида, и понеже си страдал всичко, което е страдал и баща ми. 27 
Така Соломон отблъсна Авиатара да не бъде свещеник Господу, за да се изпълни словото, 
което Господ бе говорил в Сило за Илиевия дом. 

 НЕСПОЛУКА В ЦАРСТВОТО ЗАРАДИ НЕПРАВИЛНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

СОЛОМОН 
3 Царе 11:1-5 
1 А цар Соломон залюби, освен Фараоновата дъщеря, много чужденки, моавки, амонки, 
едомки, сидонки, хетейки, 2 от народите, за които Господ каза на израилтяните: Не 
влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към 
боговете си. Към тях Соломон се страстно прилепи. 3 Имаше седемстотин жени 
княгини и триста наложници; и жените му отвърнаха сърцето му. 4 Защото, когато 
остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове; и сърцето му не 
беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида. 5 Защото 
Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхома {Или: Молох. 
Виж. ст.7.}, мерзостта на амонците. 
3 Царе 11:11 
Затова, Господ каза на Соломона: Понеже това е сторено от тебе, и ти не опази завета 
Ми и повеленията, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от тебе, и 
ще го дам на слугите ти. 
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ЦАРСТВОТО БЕШЕ ОТНЕТО ОТ СОЛОМОН ПОРАДИ НЕБОГОУГОДНИТЕ МУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

 ПРОКЛЕТИ ЗАРАДИ НЕДАВАНЕ НА ДЕСЯТЪК (ИЗРАЕЛ) 
Малахия 3:8-12 
8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В 
десетъците и в приносите. 9 Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя 
народ, Ме крадете. 10 Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в 
дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия 
небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него. 
11 И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята 
ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на 
Силите. 12 Всичките народи ще ви облажават, Защото ще бъдете желателна земя, 
Казва Господ на Силите. 

 ЗАГИВАНЕ ЗАДЕТО СЕ ЗАБРАВЯ ГОСПОДА 
Второзаконие 8:19-20 
19 Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се 
поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени. 20 Ще бъдете изтребени 
както народите, които Господ изтребва от пред вас, защото не послушахте гласа на 
Господа вашия Бог. 
Йов 8:9-20 
9 (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянка); 10 Не 
щат ли те да те научат и да ти явят, И да произнесат думи от сърцата си? 11 Никне ли 
рогоза без тиня? Расте ли тръстиката без вода? 12 Догде е още зелена и неокосена 
Изсъхва преди всяка друга трева. 13 Така са пътищата на всички, които забравят Бога; 
И надеждата на нечестивия ще загине. 14 Надеждата му ще се пресече; Упованието му 
е паяжина. 15 Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; Ще се хване за нея, но не 
ще утрае. 16 Той зеленее пред слънцето, И клончетата му се простират в градината му; 
17 Корените му се сплитат в грамадата камъни; Той гледа на камъните като дом; 18 Но 
пак, ако го изтръгне някой от мястото му, Тогава мястото ще се отрече от него, 
казвайки: Не съм те видял. 19 Ето, това е радостта на пътя му! И от пръстта други ще 
поникнат. 20 Ето, Бог няма да отхвърли непорочния, Нито ще подири ръката на 
злотворците. 
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОКЛЯТИЯ СА ПРОВАЛЕНИ ОЧАКВАНИЯ – НЕСПОЛУКИ. 
ГИЕЗИЙ, АХАН И САУЛ СА ВСИЧКИ ПРИМЕРИ НА ПРОВАЛЕНИ 
ОЧАКВАНИЯ. ТЕ СЕ РАЗБУНТУВАХА СРЕЩУ СЛУГИ, КОИТО БЯХА 
НАЗНАЧЕНИ ОТ БОГ. ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НЕЕМАН ЗАВИСЕШЕ ОТ 
ПОКОРСТВОТО МУ КЪМ ЕЛИСЕЙ. ГИЕЗИЙ МОЖЕШЕ ДА ВЪРВИ В ТРОЕН 
ДЯЛ ПОМАЗАНИЕ – ВМЕСТО ТОВА ТОЙ ЗАВЪРШВА С ПРОКАЗА. КЪДЕТО 
НЯМА ПОСТАВЕН ЧОВЕК НЯМА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БУНТ. 
ЛИЧНИ ПРИМЕРИ: 

 Пастор, който не е затворил църквата си по пророческо нареждане. 
 Мъжът, който умря, без да оправи водачеството в дома си. 
 Учителят, който се придвижваше от църква в църква, без да се установи – 

изгуби всичко. 
МНОГО ХОРА ЖИВЕЯТ КАТО СВЕЩЕНИЦИ, НО НЕ УСПЯВАТ ДА ЖИВЕЯТ И 
ЦАРУВАТ КАТО ЦАРЕ ПОРАДИ АБОРТИРАНЕ НА СЪДБАТА. 
ИМА БИБЛЕЙСКИ ПРОТОКОЛ ЗА ДИСЦИПЛИНА, НАСАЖДАНЕ В ЦЪРКВА, 
ЖЕНИТБА И ЦЪРКОВНО ВОДАЧЕСТВО (СИНДРОМ НА МИГНОВЕНИЯ 
ВОДАЧ), КОЙТО Е НЕОБХОДИМО ДА ВЗЕМЕМ ПОД ВНИМАНИЕ. 

ОБРЪЩАНЕ (НЕПРАВИЛНО ОБРЪЩАНЕ) 
ОБРЪЩАНЕ КЪМ ВТОРОСТЕПЕННИ АПОСТОЛСКИ СРЕДСТВА 
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 ЕЛИМЕЛЕХ 
Рут 1:1-3 
1 В дните когато съдиите съдеха, стана глад в земята. И един човек от Витлеем Юдов 
отиде да престои в Моавската земя, той, и жена му, и двамата му сина. 2 Името на 
човека беше Елимелех, а името на жена му Ноемин, а имената на двамата му сина 
Маалон и Хелеон; те бяха ефратци от Витлеем Юдов. И дойдоха в Моавската земя и 
там останаха. 3 И Елимелех, мъжът на Ноемин, умря; и тя остана с двамата си сина. 
Елимелех отиде в Моав с видение за благосъстояние. Той умря в Моав с неизпълнено 
видение. 
Витлеем означава дом на хляб. Моав е земя на нечестие. 
Когато човек напусне дома на хляба – мястото на откровение и се обърне към място 
на беззаконие, видението му ще абортира. 

 ЛОТ 
Видението на Лот за благосъстояние бе абортирано, когато той  се отдели от Авраам 
и се обърна към плодородните долини на р. Йордан, които гледаха към Содом. Скоро 
богатството му изгаря в Содом и той е изнасилен от дъщерите си в планините. Тази 
кръвосмесителна връзка произвежда Моав и Амон, поколение, което жертваше деца 
– убийци на видение. 

НЕЧИСТО СЛОВО 
4 Царе 2:18-19 
18 И когато се върнаха при него, (защото той беше останал в Ерихон); рече им: Не ви ли 
казах: Не отивайте? 19 След това, гражданите казаха на Елисея: Виж, молим ти се, 
местоположението на тоя град е добро, както вижда господарят ни; но водата е лоша, 
а земята е безплодна. 

Замърсената вода в града беше причина за чести аборти. 
Водата е символ на Божието Слово. 
Жените символизират църквите. 
Истината, която се разкрива е, че замърсената вода е причина за провал във 
видението. 
Замърсеното (нечисто) слово е слово, което не идва от Господа. 

Еремия 14:14 
Тогава ми рече Господ: Лъжливо пророкуват пророците в името Ми; Аз не съм ги 
пратил, нито съм им заповядал, Нито съм им говорил; Те ви пророкуват лъжливо 
видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце. 
Еремия 23:16-17 
16 Така казва Господ на Силите: Не слушайте думите на пророците, които ви 
пророкуват; Те ви учат суета, Изговарят видения от собственото си сърце, А не от 
устата Господни. 17 На ония, които Ме презират, винаги казват: Господ рече: Ще 
имате мир; И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви 
постигне зло. 
Второзаконие 18:20-22 
20 Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да 
говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. 21 И ако речеш в 
сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? - 22 Когато някой пророк говори 
от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е 
говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него. 
БОЖИЕТО СЛОВО Е ВИНАГИ ПЛОДОНОСНО. АКО ЕДНО СЛОВО ПРОПАДНЕ, 
ТО НЕ Е БОЖИЕТО СЛОВО. 
Исус Навин 21:45 
Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия 
дом; всички се сбъднаха. 
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3 Царе 8:56 
Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си Израиля според всичко що е 
обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си 
Моисея. 
Исая 55:11 
Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, 
Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам. 
ПРИМЕРИ ЗА ЗАМЪРСЕНО СЛОВО: 

 ПРЕДШЕСТВАЩО СЛОВО БИ МОГЛО ДА СТАНЕ ЗАМЪРСЕНО 
СЛОВО 

 СЛОВО БЕЗ ДУХА (ВИЖ ВОДНЯНКА) 
 СЛОВО ИЗВЪН КОНТЕКСТА (ОЛИЦЕТВОРЯВАНЕ НА 7 ПЪТИ 

ОКОЛО ЙЕРИХОН) 
 СЛОВО БЕЗ РАВНОВЕСИЕ (УДАРЕНИЕ ВЪРХУ 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО) 
 СЛОВО, КОЕТО ГОВОРИ ЗА СЕБЕ СИ 
УГНЕТИТЕЛНИ ДУХОВЕ 

ПОТИСКАНЕ/УГНЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ (УБИЙЦИ НА ВИДЕНИЕТО) 
ТОВА ВКЛЮЧВА АТАКА ОТ САТАНА, ДЕМОНИ ИЛИ САТАНИНСКИ 
СИСТЕМИ С ЦЕЛ ДА СЕ АБОРТИРАТ БОЖИИТЕ ЦЕЛИ. 
1 Солунци 2:18 
Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един два пъти, но сатана ни 
попречи. 
Галатяни 5:7 
Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? 

1.1. ОПИТА НА САТАНА ДА УБИЕ ИСУС 
Матей 4:5-6 
5 Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: 
6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за 
Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". 
Откровение 12:1-4 
1 И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под 
нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди. 2 Тя бе непразна и викаше от 
родилни болки, като се мъчеше да роди. 3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям 
червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони. 4 И 
опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и 
змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди. 

1.2. ФАРИСЕИТЕ И КНИЖНИЦИТЕ (РЕЛИГИОЗНИ СИСТЕМИ) 
ЗАГОВОРНИЧЕХА ДА УБИЯТ ИСУС. 

Марк 3:6 
И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го 
погубят. 
Матей 26:3-4 
3 Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на 
първосвещеника, който се наричаше Каиафа, 4 и наговаряха се да уловят Исуса с 
хитрост и да Го умъртвят; 

1.3. ИРОД (УПРАВЛЕНЧЕСКА СИСТЕМА) СЕ ОПИТА ДА УБИЕ ИСУС. 
Матей 2:16 
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и 
прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, 
от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. 
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1.4. САНАВАЛАТ, ТОВИЯ И ГИСАМ (КОАЛИЦИОННА СИСТЕМА С ЦЕЛ ДА 
РАЗРУШИ БОЖИИТЕ ЦЕЛИ) 

Неемия 4:7-8 
7 Но когато Санавалат, Товия, арабите, амонците и азотците чуха, че поправянето на 
ерусалимските стени напредвало, и че проломите почнали да се затварят, разгневиха се 
много; 8 и всичките заедно се сговориха да дойдат и да воюват против Ерусалим и да му 
напакостят. 
Неемия 6:1-2 
1 А Санавалат, Товия, арабинът Гисам, и останалите от неприятелите ни, като чуха, че 
съм бил заградил стената, и че не останало вече пролом в нея, ако и да не бях поставил 
врати на портите до онова време, 2 Санавалат и Гисам пратиха до мене да кажат: 
Дойди, нека се срещнем в едно от селата на Оновото поле. Но те възнамеряваха да ми 
сторят зло. 

1.5.  АСИРИЙСКА АТАКА 
4 Царе 19:3 
И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е тоя ден, 
защото настана часа да се родят децата, но няма сила за раждане. 

1.6. ЕЗАВЕЛ (КОНТРОЛИРАЩА, МАНИПУЛАТИВНА, УПРАВЛЕНЧЕСКА 
СИСТЕМА) 

3 Царе 18:4 
защото, когато Езавел изтребваше Господните пророци, Авдия бе взел сто пророка та 
бе ги скрил, петдесет в една пещера и петдесет в друга, и беше ги хранил с хляб и вода). 

1.7.  АВЕСАЛОМ (АМБИЦИОЗНА СИСТЕМА) 
2 Царе 15:4 
Авесалом още казваше: Да бях само поставен съдия на тая страна, за да идва при мене 
всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам! 
2 Царе 15:10-13 
10 А Авесалом разпрати шпиони по всичките Израилеви племена да казват: Щом чуете 
тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон. 11 А с Авесалома отидоха от 
Ерусалим двеста мъже, поканени, които отидоха простодушно, без да знаят нещо. 12 
После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, гилонеца 
Ахитофел, от града му Гило. И заговорът бе силен, понеже людете постоянно се 
умножаваха около Авесалома. 13 Тогава дойде вестител при Давида и каза: Сърцата на 
Израилевите мъже се обърнаха към Авесалома. 
Системата Авесалом се стреми да саботира законното видение, за да изпълни своето 
собствено. 

1.8.ОПИТИТЕ НА САУЛ ДА УБИЕ ДАВИД (УПРАВЛЕНЧЕСКА СИСТЕМА) 
1 Царе 18:28-29 
28 И Саул видя и позна, че Господ беше с Давида; а Сауловата дъщеря Михала го 
обичаше. 29 И тъй, Саул още повече се страхуваше от Давида; и Саул стана Давидов 
враг за винаги. 
1 Царе 19:2 
Но Сауловият син Ионатан се радваше много на Давида, казвайки: Баща ми Саул търси 
случай да те убие; и тъй, пази се, моля, до утре, и стой на тайно място и крий се; 

1.9. ФАРАОН (УБИЙЦИ НА УПРАВЛЕНЧЕСКО СЕМЕ) 
Изход 1:15-16 
15 При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се 
именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: 16 Когато бабувате на еврейките и 
видите, че раждат {Еврейски: че са на столчетата за раждане.}, ако родят син, 
убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. 
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1.10. ДРУГИ, напр. КОРЕЙ, МОАВ, АДОНИЯ, АТАЛИЯ (СИСТЕМА ЕЗАВЕЛ, 
КОЯТО УБИВА СЕМЕТО). 

(ТЕЗИ СТАРОЗАВЕТНИ ХАРАКТЕРИ СА ОБРАЗИ НА УБИЙЦИ НА 
ВИДЕНИЕТО. ТЕ ИЗОБРАЗЯВАТ СИСТЕМИ, КОИТО СА ВРАЖДЕБНИ НА 
БОЖИИТЕ ЦЕЛИ В ЕДНА МЕСТНА ЦЪРКВА). 

НЕГАТИВНОСТ 
Характеризира се с отрицателни, песимистични изповеди и схващания. 

 ДЕСЕТИМАТА СЪГЛЕДВАЧИ 
Числа 13:33 
Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се 
виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях. 

АБОРТИРАНО ВИДЕНИЕ: ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ 
Числа 14:22-23 
22 Понеже от всички тия мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които 
извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали до сега десет пъти, и не 
послушаха гласа Ми, 23 наистина ни един от тях няма да види земята, за която се клех 
на бащите им, нито ще я види един от ония, които Ме презряха. 

 ИЛИЯ 
3 Царе 19:4 
А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смрика; и 
поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото 
не съм по-добър от бащите си. 

АБОРТИРАНО ВИДЕНИЕ: ИЛИЯ БЕ ЗАМЕНЕН 
3 Царе 19:15-16 
15 Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и когато 
пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия; 16 а Ииуя Намесиевия син помажи за цар 
над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе. 

 САНОВНИКЪТ 
4 Царе 7:1-2 
1 Тогава рече Елисей: Слушайте Господното слово. Така казва Господ: Утре, по това 
време, при портата на Самария една сата чисто брашно ще се продаде за един сикъл, и 
две сати ечемик за един сикъл. 2 А сановникът, на чиято ръка се подпираше царят, 
отговори на Божия човек, казвайки: Ето сега, и прозорци ако би направил Господ на 
небето, би ли могло да стане това нещо? А той каза: Ето, ще видиш с очите си, но няма 
да ядеш от него. 

АБОРТИРАНО ВИДЕНИЕ:ИЗКЛЮЧЕН ОТ БЛАГОСЛОВЕНИЯТА. 
4 Царе 7:17 
И за пазенето на портата царят постави сановника, на чиято ръка се подпираше; но 
людете го стъпкаха в портата, та умря, както беше казал Божият човек, който говори, 
когато царят слезе при него. 

САМОУВЕРЕНОСТ 
Самоувереността е изява на гордост. 
Бог е против горделивите. 
Яков 4:6 
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а 
на смирените дава благодат". 
Притчи 15:25 
Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата. 
Притчи 11:2 
Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените. 
Притчи 16:18 
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Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането. 
ПРИМЕРИ: 
 САУЛ 

1 Царе 13:9-14 
9 затова рече Саул: Донесете тука при мене всеизгарянето и примирителните приноси. 
И той принесе всеизгарянето. 10 И щом свърши принасянето на всеизгарянето, ето, 
Самуил дойде; и Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. 11 А Самуил каза: Що 
стори ти? И Саул рече: Понеже видях, че людете се разпръсваха от мене, и че ти не 
дойде на определеното време, а филистимците се събираха в Михмас, 12 затова си рекох, 
сега филистимците ще нападнат върху мене в Галгал, а пък аз не съм отправил молба 
към Господа; и тъй, дръзнах и принесох всеизгарянето. 13 И Самуил каза на Саула: 
Безумие си сторил ти, гдето не опази повелението, което Господ твоят Бог ти 
заповяда; защото Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израиля до века. 14 
Но сега царството ти няма да трае; Господ Си потърси човек според сърцето Си, и него 
определи да бъде княз над людете Му, понеже ти не опази онова, което Господ ти 
заповяда. 
Вместо да чака Самуил, Саул лично принесе всеизгаряне и примирителни приноси. 
Той премина границата на своя призив като присвои властта на Самуил. Тази 
самоувереност абортира царството му. 

 НАВУХОДОНОСОР 
Даниил 4:30-31 
30 царят проговори, казвайки: Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната 
си сила за царското жилище и за славата на величието си! 31 Думата бе още в устата 
на царя, и глас дойде от небесата, който рече: На тебе се известява, царю 
Навуходоносоре, че царството премина от тебе; 
Еремия 17:5-6 
5 Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави 
плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа. 6 Защото ще бъде като 
изтравничето в пустинята, И няма да види, когато дойде доброто, Но ще обитава в 
сухите места в пустинята, В една солена и ненаселена страна. 

 СЪДИИ 19/20 
 
 

 


