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УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕД ВАШИТЕ ВРАГОВЕ 
УРОК 36 - (АВС) 

 
ВЪПРОС 
 
ЧАСТ 1 
 
ИЗЛАГАНЕ НА БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА ЗАЩИТА. 
 
ЧАСТ 2 
 
Псалм 110:2 
ГОСПОД ще простре жезъла на силата Ти от Сион. Управлявай сред враговете Си! 
(NKJ) 
 
ПРОЧЕТЕТЕ 2 ЦАРЕ 8:1-15 
 
ИЗПОЛЗВАЙКИ ДАВИД КАТО МОДЕЛ ДИСКУТИРАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ, 
КОИТО ИМАТЕ ДА ПОКОРЯВАТЕ, ЗА ДА УПРАВЛЯВАТЕ. 
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УПРАВЛЯВАНЕ ПОСРЕД ВАШИТЕ ВРАГОВЕТЕ – ОТГОВОРИ  
(АBС – Урок 36) 
 
ЧАСТ 1 
БОЖИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА ЗАЩИТА: 
 
Псалм 4:8 
Ще легна в мир и ще спя; защото само Ти, О ГОСПОДИ, ме правиш да живея в 
безопасност. (NKJ) 
2 Коринтяни 1:20 
Защото всички обещания на Бог в Него са Да, и в Него Амин, за славата на бог чрез 
нас. (NKJ) 
 
ЗАПАЗВАНЕ 
Псалм 31:23 
О, обичайте ГОСПОДА, всички вие Негови светии! Защото ГОСПОД пази верните, и 
напълно отплаща на гордия човек. (NKJ) 
Псалм 121:8 
ГОСПОД ще пази влизането ти и излизането ти от сега нататък, и дори завинаги. 
(NKJ) 
Псалм 145:20 
ГОСПОД пази всички, които Го обичат, но всичките нечестиви ще ги унищожи. (NKJ) 
Притчи 2:8 
Той пази пътя на праведния, и запазва пътя на светиите Си. (NKJ) 
 
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ 
Исая 45:2 
Аз ще вървя пред тебе и ще направя кривите места прави; ще строша на парчета 
медните порти и ще отсека железните подпори. (NKJ) 
Исая 40:4 
Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снишат; кривите места ще 
бъдат направени прави и неравните места гладки; (NKJ) 
 
ГРИЖА 
2 Летописи 16:9 
„Защото очите на ГОСПОДА обикалят по цялата земя, за да се покаже силен към 
онези, чиито сърца са верни на Него. В това си постъпил глупаво; затова отсега 
нататък ще имаш войни“. (NKJ) 
1 Петрово 3:12 
Защото очите на Господа са върху праведните, и ушите Му са отворени за техните 
молитви; но лицето на Господа се противи на онези, които вършат зло“. (NKJ) 
 
УПРАВЛЯВАНЕ НАД ПРОБЛЕМИТЕ ВИ 
Изход 14:14 
“ГОСПОД ще воюва за вас, и вие ще си запазите мира”. (NKJ) 
2 Летописи 32:8 
“С него е плътска ръка; но с нас е ГОСПОД нашия Бог, да ни помага и да воюва в 
нашите битки“. И хората се укрепиха чрез думите на юдовия цар Езекия. (NKJ)  
 
 



        Copyright © Dr. S. Y. Govender  3/22 

2 Летописи 20:15 
И той каза: „Слушайте, всички вие от Юда и вие жители на Ерусалим, и ти царю 
Йосафат! Така казва ГОСПОД на вас: ‘Не се страхувайте, нито се ужасявайте, 
поради това голямо множество, защото битката не е ваша, а на Бог’. (NKJ) 
Евреи 13:6 
Така че, можем смело да кажем: „Господ е мой помощник; няма да се страхувам. 
Какво може да ми направи човек?“ (NKJ) 
 
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪТЯ 
Исая 30:21 
Ушите ви ще чуват слово зад вас, казващо: „Това е пътя, ходете по него“, когато се 
обърнете на дясно или когато се обърнете на ляво. (NKJ) 
Исая 42:16 
Ще доведа слепите по път, който не са знаели; ще ги водя по пътеки, които не са 
познавали. Ще направя тъмнината светлина пред тях, кривите места прави. Тези 
неща ще направя за тях, и няма да ги забравя. (NKJ) 
Псалм 18:28 
Защото Ти ще запалиш светилника ми; ГОСПОД моя Бог ще освети тъмнината ми. 
(NKJ) 
 
ПОКРИВАНЕ 

 ПРИБЕЖИЩЕ 
Псалм 46:1-2 
1 Бог е твое прибежище и сила, присъстваща помощ в неприятности. 2 
Затова няма да се страхуваме, дори и земята да се премести, и планините да 
бъдат отнесени посред морето; (NKJ) 

 КРЕПОСТ 
Псалм 18:2 
ГОСПОД е канара моя, крепост моя и мой избавител; мой Бог, моя сила, в 
когото ще уповавам; мой щит и рога на спасението ми, моя крепост. (NKJ) 

 СКРИШНО МЯСТО 
Псалм 32:7 
Ти си моето скривалище; ще ме запазиш от неприятности; ще ме обградиш с 
песни на избавление. Села (NKJ) 

 ЩИТ 
Псалм 3:3 
Но Ти, О ГОСПОДИ, си щит за мен, моя слава и Този, който осветява главата 
ми. (NKJ) 

 ПОКРИВАЛО 
Псалм 91:4 
Ще те покрие с перата Си, и под крилете Му ще прибегнеш; истината Му ще 
ти бъде щит и защита. (NKJ) 

 
ТРИУМФ 
Малахия 4:2-3 
2 А на вас, които се страхувате от името Ми ще изгрее Слънцето на Правдата с 
изцеление в крилете Си; и ще излезете и ще се угоите като угоени телета. 3 Ще 
стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат прах под подметките на краката ви в 
деня когато правя това, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ) 
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2 Коринтяни 2:14-17 
14 Благодаря на Бога, Който винаги ни води в триумф в Христос, и чрез нас 
разпръсква аромата на Неговото познаване на всяко място. 15 Защото ние за Бог сме 
аромата на Христос сред тези, които се спасяват сред тези, които погиват. 16 За 
едните сме уханието на смърт, което води към смърт, а за другите уханието на 
живот, което води към живот. И кой е достатъчен за тези неща? 17 Защото ние не 
сме, като толкова много, омаловажавайки Божието Слово; но с искреност, като от 
Бог, говорим пред Бог в Христос. (NKJ) 
Второзаконие 28:7 
"ГОСПОД ще направи враговете ти, които се повдигат против теб да бъдат 
поразени пред лицето ти; ще дойдат срещу теб по един път, а ще бягат пред теб по 
седем пътища". (NKJ) 
Псалм 44:5 
Чрез Теб ще отблъснем враговете си; чрез Теб ще стъпчем онези, които се надигат 
срещу нас. (NKJ) 
Римляни 16:20 
А Бог на мира скоро ще смачка Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ 
Исус Христос да бъде с вас. Амин. (NKJ) 
Псалм 41:11 
От това знам, че съм Ти угоден, понеже враговете ми не триумфират над мен. (NKJ) 
Лука 10:19  
"Ето, Аз ви давам властта да стъпвате върху змии и скорпиони, и над цялата сила на 
врага, и нищо по никакъв начин няма да ви навреди. (NKJ) 
 
НЕПРЕОДОЛИМОСТ 
Марк 16:18 
"ще хващат змии; и ако изпият нещо смъртоносно, то по никакъв начин няма да им 
навреди; ще полагат ръце на болните, и те ще оздравяват". (NKJ) 
Исая 59:19 
Така че, ще се страхуват от името на ГОСПОДА от запад, и от славата Му от 
изгряването на слънцето; когато врага дойде като поток, Духът На ГОСПОДА ще 
издигне стандарт срещу него. (NKJ) 
Матей 16:18 
"А и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще изградя църквата Си, и 
портите на Хадес няма да надделеят срещу нея". (NKJ) 
Исая 54:17 
"Никое оръжие скроено против теб няма да успее и всеки език, който се надигне 
против тебе в съд ще го осъдиш. Това е наследството на слугите на ГОСПОДА, и 
правдата им е от Мене", казва ГОСПОД. (NKJ) 
 
ЗАСЕНЯВАЩО ПРИСЪСТВИЕ 
Исая 43:2 
Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките, те няма да те 
потопят. Когато минаваш през огъня, няма да изгориш, нито пък пламъка ще те 
опърли. (NKJ) 
Исая 41:10 
Не се страхувай, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог. Ще 
те укрепя, да, ще ти помогна, ще те поддържам с праведната Си десница. (NKJ) 
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Псалм 125:2 
Както планините обграждат Ерусалим, така ГОСПОД обгражда Своите хора 
отсега и завинаги. (KKJ)  
Захария 2:5 
'Защото Аз', казва ГОСПОД, 'ще бъда огнена стена навсякъде около него, и Аз ще бъда 
славата посред него'. (NKJ) 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, малки дечица, и сте ги победили, понеже Този, Който е във вас е по-
велик от този, който е в света. (NKJ) 
 
ИМЕ 
Притчи 18:10 
Името на ГОСПОДА е силна кула; праведният бяга при нея и е спасен. (NKJ) 
 
ЧАСТ 2 
ВРАГОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОДЧИНИТЕ, ЗА ДА УПРАВЛЯВАТЕ 
2 Царе 8:1-15 
1 След това Давид нападна филистимците и ги подчини. И Давид отне Метег-ама от 
ръката на филистимците. 2 След това порази Моав. Сваляйки ги на земята, той ги 
измери с въже. С две въжета той измери онези, които щяха да отидат на смърт, и с 
едно пълно въже онези, които щяха да бъдат оставени живи. Така моавците станаха 
слуги на Давид, и плащаха данък. 3 Давид също порази Ададезер, сина на Реов, царя на 
Соба, когато той отиваше да възстанови територията си при река Ефрат. 4 Давид 
взе от него хиляда колесници, седемстотин конници, и двадесет хиляди пехотинци. 
Също така Давид спъна всичките коне на колесниците, освен тези, които пощади, 
които бяха достатъчни за хиляда колесници.5 Когато сирийците от Дамаск дойдоха 
да помогнат на Ададезер, царя на Соба, Давид изби двадесет и две хиляди от 
сирийците. 6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия, и сирийците станаха 
слуги на Давид, и плащаха данък. ГОСПОД пазеше Давид навсякъде, където ходеше. 8 
И Давид взе златните щитове, които принадлежаха на слугите на Ададезер, и ги 
донесе в Ерусалим. 8 Също от Ветах и Веротай, градове на Ададезер, цар Давид взе 
голямо количество бронз. 9 Когато Тои, царя на Емат чу, че Давид поразил цялата 
армия на Ададезер, 10 тогава Тои прати сина си Йорам при цар Давид, за да го 
поздрави и да го благослови, защото се беше бил срещу Ададезер и го беше поразил 
(защото Ададезер беше във война с Тои); а Йорам донесе със себе си сребърни, златни 
и бронзови предмети. 11 Цар Давид посвети и тях на ГОСПОДА, заедно със среброто 
и златото, което беше посветил от всички народи, които беше подчинил – 12 от 
Сирия, от Моав, от народа на Амон, от филистимците, от Амалик, и от плячката на 
Ададезер, сина на Реов, цар на Соба. 13 И Давид си спечели име, когато се върна от 
убиването на осемнадесет хиляди сирийци в Долината на солта. 14 Той също постави 
гарнизони в Едом; в цял Едом постави гарнизони, и всички едомци станаха слуги на 
Давид. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отиваше. 15 Така Давид царува над 
целия Израел, и Давид отсъждаше съд и справедливост за целият си народ. (NKJ) 
 
Така Давид царуваше над целия Израел. 
НЯМА ДА ИМА ЦАРУВАНЕ ДОКАТО НЕ ПОРАЗИТЕ ВРАГОВЕТЕ НА ДАВИД. 
БОГ ВЪЗСТАНОВЯВА ДАВИДОВАТА СКИНИЯ. 
НИЕ СЕ ИЗПРАВЯМЕ ПРЕД СЪЩИТЕ ВРАГОВЕ. 
(ЗНАЧЕНИЯ ОТ РЕЧНИК НА ДЖАКСЪН) 
НИЕ СМЕ ЦАРСКИ СВЕЩЕНИЦИ НАПРАВЕНИ ДА УПРАВЛЯВАТ. 
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ПРАВЕДНИТЕ ТРЯБВА ДА НАСЛЕДЯТ ЗЕМЯТА. 
 
1. ФИЛИСТИМЦИТЕ - ТЪРКАЛЯНЕ 
След това Давид нападна филистимците и ги подчини. И Давид взе Метег-ама от 
ръката на филистимците. 
Филистимците са картина на самозадоволство/плътско задоволство. 
Картина на прасе търкалящо се в калта. 
Това е плътта. 
Ако искате да управлявате, трябва да знаете как да подчините плътта. 
Най-големият ви враг е във вас. 
Какво търкаляте: храна, забавление, мързел, самосъжаление. 
Врагът във вас трябва първо да бъде победен. 
Ако не се справите с вашата похот, ще продадете първородството си за залък хляб. 
 
Римляни 1:24-32 
24 затова Бог също ги предаде на нечистота, в похотта на сърцата им, да 
опозоряват телата си сред себе си, 25 които размениха Божията истина за лъжа, и 
се поклониха и служиха на творението вместо на Твореца, който е благословен до 
века. Амин. 26 Поради тази причина Бог ги предаде на гнусни страсти. Защото дори 
жените им размениха естествената употреба за това, което е противно на 
природата. 27 Също и мъжете, оставиха естествената употреба на жените, 
изгаряха в похотта си един към друг, мъже с мъже извършвайки това, което е 
срамно, и приемаха в себе си заслуженото наказание за своята заблуда. 28 И тъй 
като не помнеха Бог в знанието си, Бог ги предаде на унижен (развратен) ум, да 
правят неподходящи неща; 29 изпълнени със всякаква неправда, сексуална нечистота, 
нечестие, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, борба, измама, зли мисли; те са 
шепотници, 30 клеветници, мразещи Бог, насилници, горделивци, самохвалци, 
измислители на зли неща, непокорни на родителите, 31 неразумни, на които не може 
да се разчита, необичащи, непрощаващи, безмилостни; 32 които знаейки Божия 
справедлив съд, че онези, които практикуват такива неща заслужават смърт, не 
само, че вършат същото, но също и одобряват онези, които ги практикуват. (NKJ) 
 
Голиат е общия сбор на филистимската атака. 
ПО-ГОЛЯМ ОТ ДАВИД 
ПОБЕЖДАВА ДОМА НА САУЛ 
ОСМИВА БОЖИЯТА АРМИЯ 
ПРОНИКВА В МЯСТОТО НА ХВАЛА 
БРОНЗОВИ ДОСПЕХИ 
УПОРИТ - ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ВРЪЩА 
ХУМАНИСТИЧЕН (6 ЛАКЪТЯ) 
1 Царе 17:4 
И един юнак излезе от лагера на филистимците, на име Голиат, от Гет, чиято 
височина беше 6 лакътя и една педя. (NKJ) 
Филистимският великан се свързва с числото 6 - числото на хуманизма/плътщината. 
Когато Давид уби Голиат филистимския проблем не свърши. 
Голиат имаше 4 братя. Това е враг, който продължава да се връща - ПОХОТ - 
НЕНАСИТНИ ЖЕЛАНИЯ. 
2 Царе 21:19-22 
19 И отново имаше война в Гов с филистимците, където Елханан, синът на 
витлеемеца Яаре-Орегим уби брата на гетеца Голиат, дръжката, чието на копие 
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беше като кросно на тъкач. 20 И отново имаше война в Гет, където имаше един човек 
с голям ръст, който имаше по шест пръста на всяка ръка и по шест пръста на всеки 
крак, двадесет и четири на брой; и той също се роди на великана. 21 И когато той се 
подигра с Израел, Йонатан, сина на Семай, брата на Давид, го уби. 22 Тези 
четиримата се родиха на великана в Гет, и паднаха от ръката на Давид и от ръката 
на слугите му. (NKJ) 
Проверете характеристиките на плътта. 
Побеждаването на филистимеца означава побеждаване на плътта. 
 
ДВА НАЧИНА ДА СЕ ПОБЕДИ ПЛЪТТА. 

1. ХОДЕТЕ В ДУХА. 
Галатяни 5:16 
Тогава казвам: Ходете в Духа, и няма да изпълнявате похотта на плътта. 
(NKJ) 
ХОДЕНЕТО В ДУХА НЕ Е НЯКАКВО ПРИЗРАЧНО УПРАЖНЕНИЕ. ИМА 
ПРАКТИЧНО ИЗМЕРЕНИЕ ЗА ТОВА: 
Йоан 6:63 
"Духа е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря 
са дух, и живот". (NKJ) 
Гръцката дума е “рема”. Ходенето в Духа е равносилно на ходенето в “рема”-та 
– продължаващото да излиза слово. 
Това, с което се храните, определя коя природа триумфира. Храненето с на 
излизащото слово (настоящата истина) ще развива духа ви. 
Матей 4:4 
А Той отговори и каза: "Писано е: 'Човек няма да живее само с хляб, а с всяко 
слово, което излиза от Божиите уста". (NKJ) 

2. СМЪРТ. 
1 Коринтяни 15:31 
Заявявам, чрез похвалата във вас, която имам в Христос Исус нашия Господ, аз 
умирам всеки ден. (NKJ) 
2 Коринтяни 4:10-11 
10 Винаги носейки в тялото умирането на Господ Исус, за да може живота на 
Исус също така да се изяви в нашето тяло. 11 Защото ние, които живеем 
винаги сме предавани на смърт заради Господ Исус, така че живота на Исус 
също да може да се изяви в смъртната ни плът.(NKJ) 
Марк 8:34 
Когато извика хората при Себе Си, заедно с учениците Си, Той им каза: 
"Който иска да дойде след Мен, нека да се отрече от себе си, и да вземе кръста 
си, и да Ме следва. (NKJ) 
МЪРТВИТЕ ХОРА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКУШАВАНИ. 
ТРЯБВА ДА УМРЕТЕ, ЗА ДА ПОРАЗИТЕ ФИЛИСТИМЦИТЕ. САМСОН УБИ 
ПОВЕЧЕ ФИЛИСТИМЦИ КОГАТО УМРЯ. 

 
2. МОАВЦИТЕ - МОАВ ОЗНАЧАВА "КАКЪВ БАЩА" 
След това порази Моав. Сваляйки ги на земята, той ги измери с въже. С две въжета 
той измери онези, които щяха да отидат на смърт, и с едно пълно въже онези, които 
щяха да бъдат оставени живи. Така моавците станаха слуги на Давид, и плащаха 
данък. 
Липса на отговорност. Искане на независимост от бащата. 
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Блудния син искаше бъдеще без баща. Има един манталитет, който желае независимост 
от апостолски източник. 
Притчи 18:1 
Човек, който се изолира търси собственото си желание, той беснее срещу всеки 
мъдър съд. (NKJ) 
 
Моав се роди след като Лот се отдели от Авраам. 
Моав пожертва сина си, за да спаси себе си. 
4 Царе 3:26-27 
26 И когато царя на Моав видя, че битката беше твърде ожесточена срещу него, той 
взе със себе си седемстотин човека, които теглеха мечове, за да пробият към царя на 
Едом, но не успяха. 27 Тогава той взе най-големият си син, който щеше да царува 
вместо него, и го принесе във всеизгаряне на стената; и имаше голямо възмущение 
сред Израел. Така че, те се отделиха от него и се върнаха в земята си. (NKJ) 
 
Това поколение има за баща ТЕЛЕВИЗИЯТА И ЗА МАЙКА РАДИОТО. 
НЕЗАВИСИМ ДУХ, който презира лидерство. 
Там, където няма взаимоотношение тип баща-син има проклятие. 
Малахия 4:5-6 
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия преди идването на великия и страшен ден на 
ГОСПОДА. 6 И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата 
към техните бащи, за да не дойда и да поразя земята с проклятие. (NKJ) 
 
ДАВИД УБИ 2/3 ОТ МОАВЦИТЕ. 2/3 Е РАВНО НА 66.6. ДАВИД СИМВОЛИЧНО 
УБИ ЗВЯРЪТ. НЕЗАВИСИМОСТТА Е ЗВЯР, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ УБИТ. 
ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗА НАПРЕДВАНЕТО НА 
ЦАРСТВОТО. НЕ РАБОТЕТЕ САМИ. 
Софония 2:15 
Това е радостния град, който живееше в сигурност, който казваше в сърцето си: "Аз 
съм, и освен мене няма друг". Как стана пуст, място, където да лежат зверове! 
Всеки, който минава покрай него ще съска и ще маха с ръка. (NKJ) 
РАЗГЛЕДАЙТЕ ПОЛЗИТЕ ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И ЗА АПОСТОЛСКИЯ 
ИЗТОЧНИК И ЗА ОСТАНАЛИТЕ В ТЯЛОТО НА ХРИСТОС. 
КОРНИЛИЙ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ПЕТЪР. 
ОНИСИМ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ПАВЕЛ. 
ПАВЕЛ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ВАРНАВА. 
ИЗРАЕЛ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ РААВ. 
АПОЛОС СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ПРИСКИЛА И АКИЛА. 
САМАРИЯ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ЙОАН И ПЕТЪР. 
ОТ ДРУГА СТРАНА: 
ЛОТ, ОРФА И ДВЕТЕ И ПОЛОВИНА ПЛЕМЕНА ДЕМОНСТРИРАХА РЕЗУЛТАТА 
ОТ ТОВА НЯКОЙ ДА СЕ ОТСЕЧЕ ОТ АПОСТОЛСКИЯ ИЗТОЧНИК. 
 
3. АДАДЕЗЕР - ШУМЕН ПОМОЩНИК 
3 Давид също порази Ададезер, сина на Реов, царя на Соба, когато той отиваше да 
възстанови територията си при река Ефрат. 
 
Това е картина на борба. 
Борбата разяжда взаимоотношенията – тя разрушава тленните останки - сградата се 
срутва. 
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Това е насрещно течение - стойте настани от насрещните течения. 
Дискутирайте причините и последствията от борбата. 
Главните причини са клеветничество и откриване на недостатъци. 
За някои служението е откриване на недостатък. 

 ЙОСИФ ОТКАЗА ДА БЪДЕ ЧОВЕК ТЪРСЕЩ НЕДОСТАТЪЦИ. 
Битие 40:6-8 
6 И Йосиф дойде при тях сутринта и ги погледна, и видя, че бяха тъжни. 7 Така че, 
той попита служителите на фараона, които бяха задържани с него в дома на 
господаря му, казвайки: "Защо изглеждате толкова тъжни днес?" 8 А те му казаха: 
"Всеки от нас сънувахме сън, но нямаме, кой да ги изтълкува". А Йосиф им каза: 
"Тълкуванията не принадлежат ли на Бог? Кажете ми ги, моля". (NKJ) 
ЙОСИФ ОТКАЗА ДА БЪДЕ НЕГАТИВЕН ОПЛАКВАЧ. ТОЙ ТЪЛКУВАШЕ 
СЪНИЩАТА НА ДРУГИТЕ, КОГАТО НЕГОВИЯ СЪН ИЗГЛЕЖДАШЕ, ЧЕ СЕ Е 
ПРОВАЛИЛ. 

 ДАВИД СЛОЖИ КРАЙ НА КЛЕВЕТАТА 
2 Царе 1:17 
Тогава Давид оплака Саул и сина му Йонатан с това оплакване, (NKJ) 
2 Царе 1:20 
Не казвайте това в Гет, не го прогласявайте по улиците на Аскалон - за да не се 
зарадват филистимските дъщери, да не триумфират дъщерите на необрязаните. 
(NKJ) 
ДАВИД ОТКАЗА ДА НАПРАВИ САУЛ ПРЕДМЕТ НА КЛЮКАРСТВО. ТОЙ 
ОТКАЗА ДА ПУБЛИКУВА СЛАБОСТТА НА ЦЪРКВАТА В МЕСТНАТА СВЕТСКА 
ПРЕСА. 

 ДОБРОДЕТЕЛТА ДА СЕ ПОКРИВА ГОЛОТАТА 
Битие 9:23-27 
23 А Сим и Яфет взеха една дреха, сложиха я на раменете си, и влязоха назад и 
покриха голотата на баща си. Лицата им бяха обърнати настрани, и не видяха 
голотата на баща си. 24 И така Ной се събуди от виното си, и разбра какво му е 
направил по-младият му син. 25 Тогава каза: "Проклет да бъде Ханаан; слуга на 
слугите ще бъде на братята си". 26 И каза: "Благословен да бъде ГОСПОД, Бога на 
Сим, и нека Ханаан да му бъде слуга. 27 Нека Бог да разшири Яфет, и нека той да 
живее в шатрите на Сим; и нека Ханаан да му бъде слуга". (NKI). 
ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА НЕ МОЖЕ ДА ПАЗИ ТАЙНИ. 
3 Царе 6:7 
И храма, когато се строеше, беше построен с камъни издялани на кариерата, така че,  
никакъв чук, или длето, или желязно сечиво не се чу в храма докато се строеше. (NKJ) 
НЯМАШЕ НИКАКЪВ ШУМ НА МЯСТОТО НА СТРОЕЖА, ДОКАТО СЕ СТРОЕШЕ 
СОЛОМОНОВИЯ ХРАМ. ВСИЧКОТО ОФОРМЯНЕ СЕ ИЗВЪРШВАШЕ НА 
КАРИЕРАТА. НА МЯСТОТО НА СТРОЕЖА, ОФОРМЕНИТЕ КАМЪНИ ПРОСТО СЕ 
НАПАСВАХА ЕДИН ДРУГ ЛЕСНО И БЕЗШУМНО. 
АКО ИСКАТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ - УБИЙТЕ БОРБАТА. УБИЙТЕ НЕГАТИВИЗМА. 
ВЪРШЕТЕ РАБОТАТА ТИХО. 
1 Солунци 4:11 
Стремете се също да водите тих живот, да си гледате работата, и да работите с 
ръцете си, както ви заповядахме, (NKJ) 
 
4. СИРИЙЦИТЕ - ВИСОКОМЕРНИ ХОРА. 
5 Когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на Ададезер, царя на Соба, Давид 
уби двадесет и две хиляди от сирийците. 6 Тогава Давид постави гарнизони в дамаска 
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Сирия; и сирийците станаха слуги на Давид, и плащаха данък. ГОСПОД запазваше 
Давид, където и да ходеше. 
 
Сирия беше жив символ на гордост. 
 
ГОРДОСТ - ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРДОСТТА 
МНЕМОНИКА – PRIDE (ГОРДОСТ) 
НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРДОСТТА: 
Р - ЛИЧНА АМБИЦИЯ 
R - УПОВАВАНЕ НА СЕБЕТО 
I - НАПОМПЕНО СЕБЕОЦЕНЯВАНЕ 
D - ЗАБЛУДИ 
Е - ТИТУЛУВАНЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
 
Р - ЛИЧНА АМБИЦИЯ 
Псалм 10:4 
Нечестивите в гордите си изражения не търсят Бог; Бог не е в нито една от мислите 
им. 
Личната амбиция е стремежа да бъдете над другите. Тази амбиция изключва Бог. Ако 
Бог е включен, целта е да се използва Бог, за да бъдете над всеки друг. 
 
ПРИМЕРИ: 
[1]. САТАНА 
Исая 14:13-14 
13 Защото каза в сърцето си, ще се възкача в небето, ще издигна престола си над 
Божиите звезди; също така ще седна на планината на събранието, в най-далечните 
страни на север; 14 ще се въздигна над висотата на облаците; ще бъда като 
Всевишният. 
[2]. УЧЕНИЦИТЕ НА ИСУС 
Марк 10:37 
Те Му казаха:  "Обещай ни, че ще седнем, единия от дясната Ти страна, а другия от 
лявата, в Твоята слава". 
[3]. АНТИХРИСТ 
2 Солунци 2:4 
Който се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се 
покланят, така че седи като Бог в Божия храм, представяйки себе си за Бог. 
[4]. ХОРАТА СЛЕД ПОТОПА 
Битие 11:4 
И казаха: "Елате, да си построим град, и кула, чийто връх да е в небесата; нека да си 
спечелим име, за да не бъдем разпръснати по лицето на цялата земя". 
[5]. АВЕСАЛОМ 
2 Царе 15:4 
Авесалом каза още: "О, да ме бяха направили съдия на земята, и всеки, който имаше 
някаква молба или дело да идваше при мен; тогава щях да му дам справедливост". 
 
R - УПОВАВАНЕ НА СЕБЕТО 
[1]. УПОВАВАНЕ В СОБСТВЕНАТА ПРАВЕДНОСТ 
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Лука 18:9 
Също каза тази притча на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и 
презираха другите: 
[2]. УПОВАВАНЕ В СОБСТВЕНИЯ ПЪТ 
Осия 10:13 
Орахте нечестие, пожънахте неправда. Ядохте плода на лъжите, защото уповахте 
на собствения си път, на множеството на силните си мъже. 
[3]. УПОВАВАНЕ В СОБСТВЕНАТА МОЩ И РЕСУРСИ 
Осия 10:13 
Орахте нечестие, пожънахте неправда. Ядохте плода на лъжите, защото уповахте 
на собствения си път, на множеството на мощните си мъже. 
[4]. УПОВАВАНЕ В СОБСТВЕНАТА СИЛА 
1 Коринтяни 10:12 
Следователно този, който стои, да внимава да не падне. 
[5]. УПОВАВАНЕ В СОБСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ 
Цар Саул, въз основа на своята позиция на цар принесе всеизгарянето и 
примирителната жертва, вземайки ролята на пророк Самуил (1 Царе 13:8-15). 
[6]. УПОВАВАНЕ НА СОБСТВЕНАТА ЧЕСТНОСТ 
Притчи 28:26а 
Който уповава на собственото си сърце е глупак,... 
[7]. УПОВАВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ 
Псалм 30:6 
А в преуспяването си казах: "Никога няма да се поклатя". 
Лука 12:19-20 
19 И ще кажа на душата си: "Душе, имаш много блага събрани за много години; 
успокой се, яж, пий и се всели". 20 "А Бог му каза: 'Глупако! Тази нощ душата ти ще се 
изиска; тогава на кого ще бъдат тези неща, които си събрал?'" 
 
I - НАПОМПАНО СЕБЕОЦЕНЯВАНЕ 
Изявява се като самонадеяност, арогантност, себеиздигане, самохвалство, високомерие, 
себеправедност и непоучаемост. 
[1]. НАВУХОДОНОСОР 
Данаил 4:30 
Царят говори, казвайки: "Не е ли велик този Вавилон, който построих, за да живее 
царското семейство, с моята могъща сила и за почит на моето величие?" 
[2]. ФАРАОН 
Изход 5:2 
А фараона каза: "Кой е Господа, че да се покоря на Неговия глас да пусна Израел? Не 
познавам Господа, нито пък ще пусна Израел". 
[3]. ЙОВ 
Йов 33:9 
'Чист съм, без престъпление; невинен съм, и няма неправда в мен'. 
[4]. ФАРИСЕИТЕ И КНИЖНИЦИТЕ 
Лука 18:11 
"Фарисея се изправи и се молеше така в себе си, Боже, благодаря Ти, че не съм като 
другите хора грабители, неправедни, прелюбодейци, нито като този бирник". 
Лука 20:46 
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"Пазете се от книжниците, които искат да ходят в дълги роби, обичат поздравите 
по пазарите, най-добрите места в синагогите, и най-добрите места на 
празненствата". 
[5]. ЛАОДИКИЙСКАТА ЦЪРКВА 
Откровение 3:17 
"Понеже казваш: 'Богат съм, забогатях, и не се нуждая от нищо' - но не знаеш, че си 
окаян, нещастен, беден, сляп и гол". 
[6]. ЕЗЕКИЯ 
2 Летописи 32:25 
Но Езекия не отговори според благосклонността показана към него, защото сърцето 
му се надигна; затова пламна гняв срещу него, и срещу Юда и Ерусалим. 
[7]. ЮДЕИТЕ 
Йоан 9:28 
Тогава го наругаха, и казаха: "Ти си Негов ученик, а ние сме ученици на Мойсей". 
[8]. ПЕТЪР 
Матей 26:33 
Петър отговори и Му каза: "Дори и всички да се съблазнят в Теб, аз никога няма да го 
направя". 
 
КАСТОВАТА СИСТЕМА НА ИЗОЛАЦИЯ БЕШЕ ОСНОВАНА НА НАПОМПАНО 
СЕБЕОЦЕНЯВАНЕ. 
ЦЪРКОВНА ГОРДОСТ - БЪРЗО РАСТЯЩА ЦЪРКВА, ЕДИНСТВЕНА ЦЪРКВА, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЦЪРКВА. 
 
D - ЗАБЛУДИ 
ЗАБЛУДИТЕ СА ТВЪРДИ ФАЛШИВИ ВЯРВАНИЯ. 
 
[1]. ЗАБЛУДИТЕ ЗА ВЕЛИЧЕСТВЕНОСТ 
Фалшиво вярване, че някой е по-велик и по-превъзходен от другите. 
1.1. ФАРИСЕИТЕ 
Матей 23:29-32 
29 "Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото градите гробниците на 
пророците, и украсявате паметниците на праведните, 30 и казвате: 'ако бяхме 
живели в дните на бащите ни, нямаше да бъдем участници с тях в кръвта на 
пророците. 31 Затова вие сте свидетели против себе си, че сте синове на тези, които 
избиха пророците. 32 Изпълнете, тогава мярката на вината на вашите бащи". 
Фарисеите вярваха, че нямаше да убият пророците както бащите им, обаче направиха 
заговор да убият Исус. 
1.2. ПЕТЪР ЧУВСТВАШЕ, ЧЕ БЕШЕ НАД ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ В СВОЕТО 
ПОСВЕЩЕНИЕ КЪМ ГОСПОДА. 
Матей 26:33 
Петър отговори и Му каза: "Дори и всички да се съблазнят в Теб, аз никога няма да се 
съблазня". 
1.3. ПРИТЧАТА ЗА ТРЪНА. 
Вижте Съдии 9:8-15. 
Всички дървета знаеха своята естествена цел. Тръна от друга страна искаше да 
функционира вън от целта си в това, че искаше останалите дървета да се доверят на 
сянката му. Тръна се заблудил в това да вярва, че бил по-велик от кедъра. 
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[2]. ЗАБЛУДАТА, ЧЕ ВЪНШНОТО ОЧИСТВАНЕ Е ОСВЕЩЕНИЕ. 
Матей 23:25-28 
25 "Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на 
чашата и на чинията, но отвътре са пълни с грабеж и самоугаждане. 26 Слепи 
фарисеино, първо изчисти вътрешността на чашата и на чинията, за да може и 
външността им също да бъде чиста. 27 Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! 
Защото сте като варосани гробници, които в действителност външно изглеждат 
красиви, но отвътре са пълни с кости на мъртви хора, и с всякаква нечистота. 28 
Също и вие външно изглеждате праведни на хората, но отвътре сте пълни с 
лицемерие и беззаконие". 
[3]. ЗАБЛУДАТА, ЧЕ ИДОЛИТЕ СА БОГ. 
Римляни 1:22-23 
22 Претендирайки, че са мъдри те станаха глупави, 23 и замениха славата на 
нетленния Бог за образ направен като тленен човек, птици, четирикраки зверове и 
пълзящи гадини. 
Деяния 17:29 
Затова, тъй като сме Божий род, не трябва да си мислим, че Божествената природа 
е като злато, сребро или камък, нещо оформено чрез изкуството или изобретението 
на човека. 
[4]. ЗБЛУДАТА, ЧЕ БОГАТСТВАТА ДАВАТ СИГУРНОСТ 
Лука 12:19 
И ще кажа на душата си: "Имаш много блага натрупани за много години; успокой се, 
яж, пий и се весели". 
[5]. ЕВРЕЙСКАТА ЗАБЛУДА, ЧЕ ТЕ СА СПАСЕНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКАТА СИ С 
АВРААМ. 
Матей 3:9 
"И не мислете да си казвате: 'Имаме Авраам за баща'. Защото казвам ви, че Бог може 
да издигне деца на Авраам от тези камъни". 
[6]. ЗБЛУДАТА, ЧЕ ВСИЧКИТЕ НИ ДОКТРИНИ СА БЕЗПОГРЕШНИ. 
Садукеите вярваха, че няма възкресение, и те защитаваха доктрината си вместо да 
приемат реалността на апостолското свидетелство (Деяния 23:6-10). 
[7]. ЗАБЛУДИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 
Псалм 10:6, 11 
6 Той каза в сърцето си: "Няма да се поклатя; никога няма да бъда в бедствие". 
............... 11 Той каза в сърцето си: "Бог е забравил; крие лицето Си; никога няма да 
види". 
 
Е - ТИТУЛУВАНЕ 
[1]. ЗА ДУХОВНА СИГУРНОСТ 
Матей 3:7-9 
7 А когато видя много от фарисеите и от садукеите да идват при неговото 
кръщаване, каза им: "Рожби на ехидни! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? 
8 Затова принасяйте плодове достойни за покаяние 9 и не мислете да си казвате: 
'Имаме Авраам за баща'. Защото казвам ви, че Бог може да издигне деца на Авраам от 
тези камъни". 
Фарисеите и садукеите си мислеха, че понеже с потомци на Авраам, не се нуждаят от 
покаяние, за да бъдат спасени. 
[2]. ЗА ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ 
2.1. ДИОТРЕФ 
3 Йоан 1:9 
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Писах до църквата: но Диотреф, който обича да първенствува сред тях, не ни приема. 
2.2. КОРЕЙ 
Числа 16:1-3 
1 А Корей, сина на Исаара, сина на .... 2 и те се надигнаха против Мойсей, с някои от 
децата на Израел, двеста и петдесет лидера от събранието, представители от 
събранието, именити мъже. 3 Те се събраха заедно против Мойсей и Аарон, и им 
казаха: "Взехте твърде много върху себе си, защото цялото събрание е свято, всеки 
един от тях, и Господ е сред тях. Защо тогава издигате себе си над събранието на 
Господа?" 
2.3. МИРИАМ 
Числа 12:1-2 
1 Тогава Мириам и Аарон говориха против Мойсей заради етиопката, за която се 
беше оженил.... 2 И казаха: "Само чрез Мойсей ли е говорил Господ? Не е ли говорил и 
чрез нас?" И Господ чу това. 
2.4. ОЗИЯ 
2 Летописи 26:16 
Но когато стана силен, сърцето му се надигна за унищожението му, защото съгреши 
против Господа своя Бог, като влезе в храма на Господа да гори тамян на олтара за 
тамян. 
[3]. ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИТЕ 
Юда беше използван от свещениците и старейшините. 
Матей 27:3-5 
3 Тогава Юда, който Го предаде, виждайки, че беше осъден, се разкая и върна 
тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, 4 казвайки: 
"Съгреших като предадох невинна кръв". А те казаха: "На нас какво ни е? Ти гледай!" 
5 Тогава той хвърли сребърниците в храма, и замина, и отиде и се обеси. 
[4]. ЗА ПРИТЕЖАНИЯ 
ВАЛТАСАР 
Използва помазаните съдове. 
Данаил 5:23 
"И си се надигнал срещу Господа на небето. Донесоха съдовете на дома Му пред тебе, 
и ти, и твоите управници, жените ти и наложничките ти, пихте вино от тях. И ти 
хвали сребърните и златните, бронзовите и железните, дървените и каменните 
богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират; а Бога, Който държи дъха ти 
в ръката Си и притежава всичките ти пътища, не си прославил". 
[5]. ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЯ [ИЗЦЕЛЕНИЕ]. 
НЕАМАН 
4 Царе 5:11 
А Нееман се разгневи и си тръгна и каза: "Наистина, аз си казах: 'Той сигурно ще 
излезе при мен, и ще застане, и ще призове името на Господа своя Бог, и ще помаха с 
ръката си над мястото и ще изцели проказата'". 
[6]. ЗА ВНИМАНИЕ И ВЪЗХИЩЕНИЕ. 
АМАН 
Естир 3:5 
Когато Аман видя, че Мардохей не се наведе нито му отдаде почит, той се изпълни с 
гняв. 
ГОРДОСТТА КАЗВА: АЗ СЪМ ПО-ДОБЪР. 
СЛОВОТО КАЗВА: СЧИТАЙ ДРУГИТЕ ЗА ПО-ДОБРИ. 
ГОРДОСТТА КАЗВА: АЗ СЪМ БОГАТ. 
СЛОВОТО КАЗВА: КАКВО ИМАШ, КОЕТО ДА НЕ СИ ПОЛУЧИЛ. 
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ГОРДОСТТА КАЗВА: МОГА ДА СПАСЯ СЕБЕ СИ. 
СЛОВОТО КАЗВА: СПАСЕНИЕТО Е ПО БЛАГОДАТ. 
ГОРДОСТТА КАЗВА: ЩЕ СЕ ИЗДИГНА. 
СЛОВОТО КАЗВА: СМИРИ СЕ. 
ГОРДОСТТА КАЗВА: АЗ ЩЕ СЪМ ГОСПОДАР. 
СЛОВОТО КАЗВА: ЗА ДА БЪДЕШ ВЕЛИК ТРЯБВА ДА БЪДЕШ СЛУГА. 
БОГ СЕ ПРОТИВИ НА ГОРДИТЕ, А ДАВА БЛАГОДАТ НА СМИРЕНИТЕ. 
 
5. ТОИ - ОЗНАЧАВА "МОЕТО СКИТАНЕ" 
9 Когато Тои, царя на Амат чу, че Давид поразил цялата армия на Ададезер, 10 тогава 
Тои изпрати Йорам, сина си при цар Давид, да го поздрави и да го благослови, защото 
се беше бил против Ададезер и го беше поразил (защото Ададезер беше във война с 
Тои); и Йорам донесе със себе си сребърни, златни и бронзови предмети. 
Това е липса на посвещение към локалната църква. 
Притчи 27:8 
Както птица, която се скита от гнездото си е човек, който се скита от мястото си. 
(NKJ) 
Притчи 21:16 
Човек, който се отклонява от пътя на разума ще почива в събранието на мъртвите. 
(NKJ) 
Юда 1:13 
Бушуващи морски вълни, разпенени изхвърлят срама си; скитащи звезди, за които, за 
които е запазена тъмнината на вечния мрак. (NKJ) 
Църквата е изградена от стабилни хора. Не ронливи камъни. 
Някои хора си сменят църквата на всеки 6 месеца. 
Това е прелюбодейство. 
Не можете да получите благословенията на брака без брак. 
 
ЗАВЕТА РУТ - НОЕМИН СЕ ИЗИСКВА ОТ ВСЕКИ ВЯРВАЩ В ХРИСТОС. 
Рут 1:16-17 
16 А Рут каза: "Не ме насилвай да те оставя, или да се върна и да не те следвам; 
защото където отидеш ти, ще отида и аз; и където се настаниш ти, ще се настаня и 
аз; твоя народ ще бъде мой народ, и твоя Бог, мой Бог. 17 Където умреш ти, и аз ще 
умра, и ще бъда погребана. ГОСПОД да ми направи така, а също и повече, ако нещо 
друго освен смъртта ни раздели". (NKJ) 
 
ВСЕКИ ВЯРВАЩ ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ДО ХЕВРОН, КЪДЕТО ДА ВЛЕЗЕ В ЗАВЕТ 
КОСТ С КОСТ И ПЛЪТ С ПЛЪТ С ЛОКАЛНА ЦЪРКВА. 
2 Царе 5:3 
Затова всички старейшини на Израел дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид направи 
завет с тях в Хеврон пред ГОСПОДА. И те помазаха Давид за цар над Израел. (NKJ) 
 
ТОВА НИВО НА ЗАВЕТ ИЗИСКВА ДУХА НА АМАСИЯ. 
1 Летописи 12:18 
Тогава Духа дойде върху Амасия, главния на командващите, и той каза: "Твои сме, О 
Давиде; на твоя страна сме, О сине на Есей! Мир, мир на теб, и мир на помощниците 
ти! Защото твоят Бог ти помага". И така, Давид ги прие, и ги направи началници на 
войската. (NKJ) 
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6. АМОНЦИТЕ - ПЛЕМЕНЕН 
от Сирия, от Моав, от народа на Амон, от филистимците, от народа на Амалик, от 
плячката на Ададезер, сина на Реов, царя на Соба. 
 
Сантименталните семейни връзки пречат на мнозина да служат на Бог. 
 
Матей 12:47-50 
47 Тогава някой Му каза: "Виж, майка Ти и братята Ти стоят на вън, и искат да 
говорят с Теб". 48 А Той отговори и каза на този, който Му каза това: "Коя е майка 
Ми и кой са братята Ми?" 49 И простря ръката Си към учениците Си и каза: "Ето ги 
майка Ми и братята Ми! 50 Защото, който върши волята на Моя Баща в небето, Ми 
е брата и сестра и майка". (NKJ) 
Човек трябва да мигрира от представата за биологично семейство в представата за 
царско семейство, за да управлява. 
САНТИМЕНТАЛНИТЕ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯТ НА ОЛТАРА. 
ОСТАВЕТЕ АВЕЛ МЕХОЛАХ - ДА ЦЕЛУНА МАЙКА СИ И БАЩА СИ ЗА 
ДОВИЖДАНЕ. 
ОСТАВЕТЕ ИСМАИЛ В ПУСТИНЯТА. 
 
7. АМАЛИЧАНИГЕ - ХОРА НА ПЛАТОТО/ ОБИТАТЕЛИ НА ДОЛИНАТА 
12 от Сирия, от Моав, от народа на Амон, от филистимците, от Амалик, и от 
плячката на Ададезер, сина на Реов, царя на Соба. 
Долината е символ на депресия и безнадеждност. 
Псалм 23:4-6 
4 Да, дори и да ходя през долината на сянката на смъртта, няма да се уплаша от зло; 
защото Ти Си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. 50 Ти приготвяш 
трапеза пред мен в присъствието на неприятелите ми; помазал си с миро главата ми; 
чашата ми прелива. 60 Със сигурност доброта и милост ще ме следват през всичките 
дни на живота ми; и аз ще живея в дома на ГОСПОДА завинаги. (NKJ) 
 
1 Царе 30:1-6 
1 А когато Давид и мъжете му дойдоха в Сиклаг на третия ден, амаличаните бяха 
нахлули в южната страна и в Сиклаг, бяха нападнали Сиклаг и го бяха изгорили с огън, 
2 и бяха пленили жените и онези, които бяха там, от малък до голям; не бяха убили 
никой, а ги отведоха и продължиха по пътя си. 3 И така, Давид и мъжете му дойдоха 
в града, и той беше изгорен с огън; и жените им, синовете им и дъщерите им, бяха 
отведени в плен. 4 Тогава Давид и хората, които бяха с него издигнаха гласовете си и 
плакаха, докато повече нямаха сила да плачат. 5 И двете жени на Давид, Ахиноама 
езраелката, и Авигея, вдовицата на кармилеца Навал, бяха пленени. 6 А Давид беше 
много отчаян, защото хората говореха да го убият с камъни, понеже душата на 
всички хора беше огорчена, всеки за синовете си и за дъщерите си. А Давид се укрепи в 
ГОСПОДА своя Бог. (NKJ) 
Ако искате да управлявате трябва да знаете как да се укрепявате във времена на криза и 
безнадеждност. Това е поразяването на амаличаните във вашия живот. 
 
ДЕПРЕСИЯТА Е НЕЩО ОБИЧАЙНО ЗА ЧОВЕКА. 
ИЛИЯ, ЙОВ И ДАВИД МИНАХА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ДЕПРЕСИЯ. 
ДЕПРЕСИЯТА Е БЕЛЕГ ЗА ВЕЛИЧИЕ. 
ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЪЩОТО НЕЩО, КОЕТО ПРАВЯТ ВЕЛИКИТЕ ХОРА - 
ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ НЕЯ. 
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8. ЕДОМЦИТЕ - ЧЕРВЕН 
14 Той също така постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и 
всички едомци станаха слуги на Давид. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да 
ходеше. 

 ЕДОМ Е СИМВОЛ НА ГНЯВ/ОБИДА. 
Притчи 16:32 
Който е бавен да се гневи е по-добър от мощният, и който управлява духът си от 
този, който превзема град. (NKJ) 
Притчи 19:11 
Благоразумието на човека го прави бавен да се гневи, и славата му е да покрива 
престъпление. (NKJ) 
Притчи 15:1 
Мек отговор отвръща гняв, груб дума разпалва гняв. (NKJ) 

КАИН УБИ АВЕЛ ЗАРАДИ ОБИДА. 
ПО-ГОЛЕМИЯТ БРАТ НЕ ДОЙДЕ НА ПАРТИТО, ПОНЕЖЕ БЕШЕ ОБИДЕН. 
ИСАВ СЕ ОЖЕНИ ЗА ЕЗИЧНИЧКА ПОРАДИ ОБИДА. 

 ЕДОМ СЪЩО ТАКА Е СИМВОЛ НА ВРАЖДЕБНОСТ КЪМ БОЖИЕТО 
СЛОВО. 

Червеното се дължи на зачервяване. Неспособност да се поеме светлината. Отразяване 
на светлината. Неспособност да се приема Словото. 
Ако искате да управлявате трябва да обичате Божието Слово. 
ЗА ДА УПРАВЛЯВАТЕ ТРЯБВА ДА ПОБЕДИТЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ВРАГОВЕ. 
И така Давид управляваше над целия Израел. 
АВРААМ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ИСААК УПРАВЛЯВАШЕ. ТОЙ ИМАШЕ СТОКРАТНА ЖЪТВА НА 
ФИЛИСТИМСКА ТЕРИТОРИЯ. 
ДАНАИЛ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ТРИТЕ ЕВРЕЙСКИ МОМЧЕТА УПРАВЛЯВАХА ВЪВ ВАВИЛОН. 
ЙОСИФ УПРАВЛЯВАШЕ. 
ВИЕ СЕДИТЕ С НЕГО В НЕБЕСНИ МЕСТА - ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТЕ. 
 
ТРИУМФИРАЩАТА ЦЪРКВА. 
УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕД ВАШИТЕ ВРАГОВЕ - ЧАСТ 2 
 
ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА ДНЕС Е КАТО: 
1. ЛОТ, ЧИЯТО ПРАВЕДНА ДУША СЕ ДРАЗНЕШЕ. 
2. АВРААМ, ТЪРСЕЩ ПРОЯВЯВАНЕТО НА НОВИЯ ЕРУСЛИМ. 
3. МОЙСЕЙ, В НЕИЗВЕСТНОСТТА НА НЕЛЕГАЛНОСТТА НА ПУСТИНЯТА. 
4. ЯКОВ,  ОНЕПРАВДАН ОТ ВУЙЧО СИ ЛАВАН. 
5. ИСУС НАВИН, УМОРЕН ОТ ХОРА, КОИТО НЯМАТ МАНТАЛИТЕТ НА 

ЗАВЛАДЯВНЕ. 
6. ГЕДЕОН, КРИЕЩ СЕ В ЛИНА. 
7. РУТ, ЖИВЕЕЩА ОТ ПАБЕРКИТЕ НА ПОЛЕТО. 
8. САМСОН, С КРИЗА НА "ДУХА". 
9. ДАВИД, БЯГАЩ ОТ САУЛ. 
10. ЙОВ, ИЗМЪЧВАН ОТВСКЪДЕ. 
11. ЙОСИФ, В РОВА И В ЗАТВОРА. 
12. ДАНАИЛ, ПРЕДИЗВИКАН С ДИЕТАТА НА ВАВИЛОН. 
13. ЕСТИР НА ТРЕТИЯ ДЕН. 
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14. ЙОАС, СКРИТ В ХРАМА. 
15. САМУИЛ, ПОСРЕД РЕДА НА ИЛИЙ. 
16. СУХИ КОСТИ НА ПОЛЕТО. 
 
ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ: 
ТРЯБВА ДА ВИДИМ ДОБРОТАТА НА ГОСПОДА В ЗЕМЯТА НА ЖИВИТЕ. 
ОБЕЩНИЯТА ЗА ПРОБИВ И УПРАВЛЕНИЕ. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УПРАВЛЯВЩАТА ЦЪРКВА 
Т - ТРИУМФ НАД ВСЕКИ ВРАГ 
R - ПРИЕМАНЕ И ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО 
I - ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
U - ЕДИНСТВО 
М - РЕДА НА МЕЛХИСЕДЕК 
Р - ПРЕУСПЯВАНЕ 
Н - БОЖИЯТ ДОМ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
Т - ТРИУМФ НАД ВСЕКИ ВРАГ 
Псалм 94:3 
ГОСПОДИ, до кога нечестивите, до кога нечестивите ще триумфират. (NKJ) 
Псалм 41:11 
От това знам, че съм ти угоден, понеже враговете ми не триумфират над мен. (NKJ) 
Псалм 92:4 
Защото Ти, ГОСПОДИ, Си ме развеселил чрез делото Си; ще триумфирам в делата на 
Твоите ръце. (NKJ) 
2 Коринтяни 2:14 
Благодаря на Бог, Който всеки ден ни води в триумф в Христос, и чрез нас разпръсква 
аромата от познаването на Него на всяко място. (NKJ) 
Исая 14:2-8 
2 Тогава хората ще ги вземат и ще ги донесат на мястото им, и дома на Израел ще ги 
притежава за слуги и за слугини в земята на ГОСПОДА; те ще пленят тези, чиито 
пленници са били, и ще управляват над потисниците си. 3 В деня, в който ГОСПОД ви 
дава да си починете от печалта ви, и от страха ви и от тежкото робство, в което 
сте служили, 4 ще употребите тази поговорка срещу вавилонския цар, и е кажете: 
"Как престана потисникът, златният град престана! 5 ГОСПОД счупи тоягата на 
нечестивите, скиптъра на управляващите; 6 Този, който поразяваше народа с ярост, 
с непрестанно удряне, който управляваше народите с гняв, е преследван и никой не се 
скрива. 7 Цялата земя си почива и утихна; избухнаха в пеене. 8 Всъщност и 
кипарисите се радват за теб, и ливанските кедри, казвайки: 'Откакто си отсечен, 
никой дървар не е идвал срещу нас'. (NKJ) 
Исая 60:14 
Също синовете на тези, които те измъчваха ще дойдат навеждайки се пред теб, и 
всички, които те презираха ще се прострат при подметките ти; и ще те нарекат 
Града на ГОСПОДА, Сион на Святия на Израел. (NKJ) 
Псалм 125:3 
Защото тоягата на нечестивите няма да почива върху участта на праведните; да не 
би праведните да прострат ръцете си към нечестие. (NKJ) 
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Еремия 30:16-18 
16 притеснители, всички ще отидат в плен; които те ограбват ще бъдат ограбени, и 
всички, които те плячкосват ще ги направя плячка. 17 Защото ще ти възстановя 
здравето и ще те изцеля от раните ти', казва ГОСПОД, 'Понеже те те нарекоха 
отхвърлен, казвайки: "Това е Сион, никой не пита за него"'. 18 "Така казва ГОСПОД: 
'Ето, Аз ще върна обратно пленниците от шатрите на Яков, и ще се смиля над 
обиталищата му; града ще се построи върху своята могила, и дворецът ще остане 
според собственият му план. (NKJ) 
Откровение 3:9 
"Всъщност Аз ще накарам тези от сатанинската синагога, които казват, че са юдеи, 
но не са, но лъжат - Аз ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти, и 
да познаят, че съм те възлюбил. (NKJ) 
 
R - ПРИЕМАНЕ И ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО 
Данаил 7:17-19 
17 'Тези големи зверове, които са четири, са четирима царе, които се издигат от 
земята.18 'Но светиите на Всевишния ще приемат царството, и ще го владеят винаги 
и завинаги'. 19 "Тогава поисках да разбера истината за четвъртия звяр, който беше 
различен от всички останали, извънредно страшен, с железни зъби и с нокти от бронз, 
който поглъщаше, разкъсваше на парчета, и стъпкваше останалото с краката си; 
(NKJ) 
Данаил 7:25-28 
25 Той ще говори надути думи срещу Всевишният, ще преследва светиите на 
Всевишният, и ще възнамери да промени времена и закони. Тогава светиите ще бъдат 
предадени в ръката му за време, времена и половин време. 26 'Но съдът ще заседава, и 
ще му отнемат властта, за да го погълнат и унищожат за винаги. 27 Тогава 
царството и властта, и величието на царствата под цялото небе, ще бъдат дадени 
на народа, светиите на Всевишният. Неговото царство е вечно царство, и всички 
началства ще Му служат и ще Му се покорят'. 28 "Това е края на описанието. 
Колкото до мен, Данаил, мислите ми силно ме обезпокоиха, и изражението ми се 
промени; но аз пазех това в сърцето си. (NKJ) 
 
I - ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
Исая 60:1-2 
1 Стани, свети; защото светлината ти дойде! И славата на ГОСПОДА изгря върху 
теб. 2 Защото ето, тъмнината ще покрие земята, и дълбок мрак племената; но 
ГОСПОД ще изгрее над теб, и славата Му ще се види върху теб. (NKJ) 
Исая 60:19-20 
19 "Слънцето повече няма да ти бъде светлина през деня, нито бляскавата луна ще ти 
дава светлината си; но ГОСПОД ще бъде за теб вечна светлина, и твоя Бог твоя 
слава. 20 Слънцето ти повече няма да залезе, нито луната ти ще се оттегли; защото 
ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина, и дните на скръбта ти ще свършат. (NKJ) 
Откровение 22:5 
Няма да има нощ там: Няма да имат нужда от светило нито от слънчева светлина, 
защото Господ Бог им дава светлина. И те ще царуват за вечни времена. (NKJ) 
 
U - ЕДИНСТВО 
Ефесяни 4:4 
Има едно тяло и един Дух, както сте призовани в една надежда на призива ви; (NKJ) 
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Псалм 122:3 
Ерусалим е изграден като град, който е съставен заедно, (NKJ) 
Езекиил 37:24-28 
24 "Моя слуга Давид ще бъде цар над тях, и те всички ще имат едни пастир; също 
така ще ходят в съдбите Ми и ще спазват постановленията Ми и ще ги вършат. 25 
"Тогава ще живеят в земята, която дадох на слугата Ми Яков, където живяха 
бащите ви; и те ще живеят там, те, децата им и децата на децата им, завинаги; и 
слугата Ми Давид ще бъде техен княз завинаги. 26 "Освен това, Аз ще направя завет 
на мир с тях, и това ще бъде един вечен завет с тях; Аз ще ги установя и ще ги 
умножа, и ще поставя светилището Си посред тях завинаги. 27 "Скинията Ми също 
ще бъде с тях; наистина Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мой народ. 28 
"Народите също ще познаят, че Аз ГОСПОД, освещавам Израел, когато светилището 
Ми е сред тях завинаги". (NKJ) 
Езекиил 37: 19-21 
19 "кажи им: 'Така казва Господ БОГ: "Със сигурност Аз ще взема дървото на Йосиф, 
което е в ръката на Ефрем, и племената на Израел, неговите другари; и ще ги свържа 
с това, с дървото на Юда, и ще ги направя едно дърво, и те ще бъдат едно в ръката 
Ми". 20 "И дърветата, на които си писал ще бъдат в ръката ти пред очите им. 21 
“Тогава им кажи: 'Така казва Господ БОГ: "Със сигурност Аз ще взема децата на 
Израел отсред народите, където са отишли, и ще ги събера от всяка страна и ще ги 
доведа в тяхната страна; 22 "и ще ги направя една нация, на планините на Израел; и 
един цар ще бъде над всички тях; повече няма да бъдат две нации, нито пък някога 
отново ще бъдат разделени на две царства". (NKJ) 
Йоан 10:16 
"И други овце имам, които не са от тази кошара; и тях трябва да доведа; и ще чуят 
гласът Ми; и ще има едно стадо и един пастир". (NKJ) 
Полето със сухи кости 
 
М - РЕДА НА МЕЛХИСЕДЕК 
1 Петрово 2:9 
Но вие сте избрано поколение, царско свещенство, свята нация, Негови специални 
хора, за да можете да можете да изявявате хваленията на Този, който ви призова от 
тъмнината в своята чудесна светлина; 
Откровение 1:5-6 
5 и от Исус Христос, верният свидетел, първородният от мъртвите, и управника на 
земните царе. На Този, който ни възлюби и ни уми от греховете ни в кръвта Си, 6 и ни 
е направил царе и свещеници на Своя Бог и Баща, на Него да бъде слава и господство 
завинаги и винаги. Амин. (NKJ) 
Откровение 5:9-10 
9 И пееха нова песен, казвайки: "Достоен да вземеш свитъка, и да отвориш печатите 
му; защото Си бил убит, и Си ни изкупил за Бог чрез кръвта Си от всяко племе, език, 
хора и нация, 10 и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог; и ще царуваме на 
земята". (NKJ) 
 
Р - ПРЕУСПЯВАНЕ 
Исая 60:5-6 
5 Тогава ще видиш и ще засияеш, и сърцето ти ще се изпълни с радост; понеже 
изобилието на морето ще се обърне към теб, богатството на езичниците ще дойде 
при теб. 6 Множествата от камили ще покрият земята ти, мадиамските и 
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гефаските едногърби камили; всички от Саба ще дойдат; ще донесат злато и тамян, 
и ще изявят хваленията на ГОСПОДА. (NKJ) 
Исая 45:11-14 
11 Така казва ГОСПОД, Святия на Израел, и неговия Създател: "Попитайте Ме за 
идните неща относно синовете Ми; и относно делата на ръцете Ми, заповядайте Ми. 
12 Аз направих земята и създадох човека на нея. Аз - Моите ръце разпростряха 
небесата, и на цялото им множество заповядах. 13 Аз го издигнах в правда, и ще 
насочвам пътищата му; той ще съгради града Ми и ще пусне пленниците Ми, не за 
цена нито за награда", казва ГОСПОД на войнствата. 14 Така казва ГОСПОД: 
"Трудът на Египет и търговията на Куш и савците, хора високи, ще преминат към 
теб, и ще бъдат твои; ще вървят зад теб, ще преминат във вериги; и ще се наведат 
пред теб. Ще ти се помолят, казвайки: 'Със сигурност Бог е в теб, и няма друг; няма 
друг Бог'. (NKJ) 
Михей 4:13 
Стани и вършей, О дъще на Сион; защото ще направя рогът ти железен, и ще направя 
копитата ти бронзови; и ще разбиеш на парчета много народи; ще осветя печалбата 
им на ГОСПОДА, и същността им на Господа на цялата земя. (NKJ) 
Исая 23:18 
Печалбата й и отплатата й ще се отделят за ГОСПОДА; няма да се съхраняват 
нито да се трупат, защото печалбата й ще бъде за тези, които живеят пред 
ГОСПОДА, за да ядат достатъчно, и за да се обличат хубаво. (NKJ) 
 
Н - БОЖИЯТ ДОМ 
Езекиил 37:26-28 
26 "Освен това Аз ще направя завет на мир с тях, и това ще бъде един вечен завет с 
тях; Аз ще ги установя и ще ги умножа, и ще поставя светилището Си посред тях 
завинаги. 27 "Също и скинията Ми ще бъде с тях; Аз наистина ще бъда техен Бог, и 
те ще бъдат Мои хора. 28 "Нациите също ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам 
Израел, когато светилището Ми е посред тях завинаги". (NKJ) 
Откровение 21:3-4 
3 И чух силен глас от небето, казващ: "Ето, скинията на Бог е с хората, и Той ще 
живее с тях, и те ще бъдат Негови хора. Сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техен Бог.  
4 "И Бог ще избърше всяка сълза от очите им; повече няма да има смърт, нито тъга, 
нито плач. Няма да има болка повече, защото миналите неща преминаха". (NKJ) 
Откровение 7:15 
Затова те са пред Божия престол, и Му служат ден и нощ в храма Му. И Този, който 
седи на трона ще живее сред тях. (NKJ) 
Езекиил 43:7-9 
7 И Той ми каза: "Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на 
стъпалата на краката Ми, където ще обитавам посред децата на Израел завинаги. 
Повече дома на Израел няма да осквернява святото Ми име, нито те нито царете им, 
с блудството си, или с труповете на царете и по високите им места. 8 "Когато 
поставиха прага си при Моя праг, и стълбовете на вратите си при стълбовете на 
Моите врати, с една стена между тях и Мен, те оскверниха святото Ми име чрез 
мерзостите, които извършиха; затова ги погълнах в гнева Си. 9 "Сега нека да 
отдалечат от Мен блудствата си и труповете на царете си, и Аз ще обитавам сред 
тях завинаги". (NKJ) 
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ДОМАШНА РАБОТА 
УСТАНОВЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКО ОТ ГОРЕКАЗАНОТО Е РАЗКРИТО В КНИГАТА 
ОТКРОВЕНИЕ. 


