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АПОСТОЛСКО СИНОВСТВО – АВС (УРОК 37) 
 
4 Царе 5:25-27 
25 Тогава влезе та застана пред господаря си. И Елисей му рече: От где идеш, Гиезие? 
А той рече: Слугата ти не е ходил никъде. 26 И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето 
ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си за да те посрещне? Време ли е 
да приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини? 27 
Затова, Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти до века. И той излезе 
от присъствието му прокажен, бял като сняг. 
                              
4 Царе 6:1-7 
1 И пророческите ученици казаха на Елисея: Ето сега, мястото, гдето живеем та 
внимаваме пред тебе е тясно за нас. 2 Нека отидем, молим, до Иордан, и от там да 
вземем всеки по една греда, и да си построим там място, гдето да живеем. А той 
отговори: Идете. 3 И един от тях каза: Благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите 
си. И той отговори: Ще дойда. 4 Отиде, прочее, с тях. И като стигнаха до Иордан, 
сечеха дървета. 5 А един от тях като сечеше греда, желязото падна във водата; и 
той извика и рече: Ах, господарю мой! то беше взето на заем! 6 А Божият човек рече: 
Где падна? И показа му мястото. Тогава той отсече едно дръвце та го хвърли там; и 
желязото изплава. 7 И рече: Вземи си го. И той простря ръка та го взе. 
 
ВЪПРОС 
 
ОБСЪДЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА СИНОВЕТЕ В НАСТОЯЩИЯ 
АПОСТОЛСКИ КОНТЕКСТ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПО-ГОРЕ СПОМЕНАТИТЕ 
ТЕКСТОВЕ. 
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АПОСТОЛСКО СИНОВСТВО – ОТГОВОРИ от УРОК 37  (ABC) 
 
НИВА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
1. ПРИЯТЕЛ (ЧОВЕК, КОЙТО ТИ Е СКЪП, МИЛ) (PHILOS) 
2. БРАТ (ADEPHOS) 
3. ПАРТНЬОР (KOINONOS) 
4. СЪРАБОТНИК (SUNERGOS) – ПОМОЩНИК 
5. СПОДВИЖНИК (SUSTRATIOTES) – сътрудник в християнския труд 
6. СИН (TEKNON) 

 
1. ПРИЯТЕЛ (ЧОВЕК, КОЙТО ТИ Е СКЪП, МИЛ) (PHILOS) 

3 Йоан 1:14 
а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. 
Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име. 
Филимон 1:1 
Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник 
Филимон 
Йоан 11:11 
Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го 
събудя. 
2 Царе 15:37 
И така, Давидовият приятел Хусай, влезе в града; също и Авесалом влезе в Ерусалим. 
Михей 7:5 
Не се доверявайте на другар, Не уповавайте на близък приятел, Пази вратата на 
устата си От лежащата в обятията ти; 
МОЖЕ ДА СИ ДУХОВНО НЕОБНОВЕН ПРИЯТЕЛ. НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА 
СИ НОВОРОДЕН, ЗА ДА БЪДЕШ ПРИЯТЕЛ. 

2. БРАТ 
Марко 3:32-35 
32 А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти 
вън, търсят Те. 33 И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? 34 И 
като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35 Защото, 
който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка. 
1 Коринтяни 1:1 
Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен, 
1 Коринтяни 16:12 
А колкото за брат Аполоса, много му се молих да дойде при вас с братята; но никак не 
му се искаше да дойде сега; ще дойде, обаче, когато намери случай. 

ТИМОТЕЙ БЕШЕ БРАТ И СИН 
2 Коринтяни 1:1 
Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей, до Божията църква, 
която е в Коринт, и до всичките светии, които са по цяла Ахаия: 

СЪЩОТО ВАЖЕШЕ ЗА ТИТ 
2 Коринтяни 2:13 
духът ми не се успокои, понеже не намерих брата си Тита, а, като се простих с тях, 
отпътувах за Македония. 

3. ПАРТНЬОР (СЪДРУЖНИК, СЪТРУДНИК ВЪВ ВСИЧКО, ДРУГАР) 
2 Коринтяни 8:23 
Колкото за Тита, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите 
братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христа. 
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ТИТ СЪЩО БЕШЕ СЧИТАН ЗА ПАРТНЬОР 
Филимон 1:17 
И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене. 

4. СЪРАБОТНИК 
Римляни 16:9 
Поздравете нашия съработник в Христа Урвана и любезния ми Стахия. 
Римляни 16:21 
Поздравяват ви съработникът ми Тимотей, и сродниците ми Лукий, Ясон и 
Сосипатър. 
2 Коринтяни 8:23 
Колкото за Тита, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите 
братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христа. 
Филипяни 2:25 
Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и 
сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 

ТИМОТЕЙ И ТИТ СЪЩО ТАКА БЯХА И СЪРАБОТНИЦИ. 
5. СПОДВИЖНИК                 

Филипяни 2:25 
Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и 
сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 
Филимон 1:2 
 и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква: 

6.  СИНОВЕ 
6.1. СИНОВЕ НА ПАВЕЛ 

 ТИМОТЕЙ 
1 Тимотей 1:2 
до Тимотея, истинското ми чадо на вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и 
от Христа Исуса, нашия Господ. 
1 Тимотей 1:18 
Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те 
посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнствуване, 
2 Тимотей 1:2 
до Тимотея, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога 
Отца и от Христа Исуса, нашия Господ. 
Филипяни 2:19-23 
19 А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, 
като узная вашето състояние. 20 Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, 
който да се погрижи искрено за вас. 21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, 
което е Исус Христово. 22 А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е 
служител с мене в делото на благовестието, както чадо слугува на баща си. 23 Него, 
прочее, се надявам да изпратя, щом разбера, как ще стане с мене, 

 ТИТ 
Тит 1:4 
до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от 
Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител. 
 

 ОНИСИМ 
Филимон 1:10 
ти се моля за моето чадо Онисима {Значи: Полезен.}, когото родих в оковите си, 
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ДОРИ МЕЖДУ СИНОВЕТЕ ИЗГЛЕЖДА ИМА НЯКОИ С ПО-ДЪЛБОКО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПОСТАВЕНИЯ МЪЖ – ЕЛИСЕЙ ИЗБРА 
СИНОВСТВО. 
СИНОВСТВОТО ПОСТАВЯ УДАРЕНИЕ ВЪРХУ ДЪЛБОЧИНАТА И 
ПОСТОЯНСТВОТО В ДАДЕНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. 
 6.2. СИН НА ИЛИЙ 
1 Царе 3:6 
А Господ извика още втори път: Самуиле! И Самуил стана та отиде при Илия и рече: 
Ето ме, защо ме повика? А той отговори: Не съм те викал, чадо мое; върни се та си 
легни. 
 6.3. СИНОВЕ НА ПРОРОКА 
4 Царе 6:1 
И пророческите ученици казаха на Елисея: Ето сега, мястото, гдето живеем та 
внимаваме пред тебе е тясно за нас. 
 6.4. ЕЛИСЕЙ – СИНЪТ НА ИЛИЯ 
4 Царе 2:11-12 
11 И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, 
които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето. 12 А Елисей, 
като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница 
негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. 
 
 ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СИНОВЕТЕ: 
 1. ИЗБИРАТ ПРАВИЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Синовете на Елисей  не показаха солидарност към Гиезий. Те не обвиниха Елисей 
за проказата на Гиезий. Като останаха с Елисей те избраха правилни 
взаимоотношения. (Избраха да живеят с Елисей). Твърде много хора прекарват 
време с неправилните хора – с прокажени – онези, които са отделени от Божието 
присъствие. 
Елисей – духовният син на Илия избра твърдо да върви с Илия. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЛОША КОМПАНИЯ. 
Псалм 15:1 
Давидов псалом. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свет 
хълм? 
Псалм 15:4 
Пред чиито очи е презрян безчестният; Но той почита ония, които се боят от 
Господа; Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята; 
Псалм 139:21-22 
21 Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се 
подигат против Тебе? 22 Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам. 
Римляни 1:32 
които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива 
работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги 
вършат. 
Ефесяни 5:11 
и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; 
 2. ЖИВЕЯТ С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
мястото, където живеем с теб 
живее - yashab – означава обитавам, оставам, заселвам се, женя се. 
Синовете се женят за поставения човек. Твърде много хора се женят за видението, 
без да се женят за носителя на видението. 
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Синовете се установяват в църквата поради поставения човек и видението му. 
Това е завет от типа на този между Рут и Ноемин. 
Meмфивостей1 ядеше на трапезата на Давид. 
Йоан 1:36-39 
36 И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! 37 И двамата 
ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса. 38 И като се обърна Исус и 
видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, 
Учителю), где живееш? 39 Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха 
где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. 

3. РАЗПОЗНАВАТ, ЧЕ СТАРОТО МЯСТО Е ТЯСНО 
мястото, където живеем та внимаваме пред тебе е тясно за нас. 
Това е белег на зрялост. Леглото става тясно. 
Синовете разпознават, че старото място е тясно. Те надрастват прояви, 
съсредоточаване в дарбите, традиции и т.н. Един баща не трябва да казва на сина, 
че е надрастнал старото място. 
Исая 49:19-23 
19 Защото разорените ти и запустелите ти места И опустошената ти земя Ще 
бъдат сега тесни за жителите ти; А ония, които те поглъщаха, ще бъдат 
отдалечени. 20 Чадата, които ще добиеш след обезчадването си, Ще рекат още в 
ушите ти: Тясно е мястото за мене; Стори ми място, за да се населя. 21 Тогава ще 
речеш в сърцето си: Кой ми роди тия, Тъй като аз бях обезчадена и пуста, Заточена и 
скитница? И кой изхрани тия? Ето, аз бях оставена сама; тия, где бяха? 22 Така 
казва Господ Иеова: Ето, ще издигна ръката Си към народите, И ще възвися знамето 
Си пред племената; И те ще доведат синовете ти в обятията си, И дъщерите ти ще 
бъдат донесени на рамената им. 23 Царе ще бъдат твои хранители, И техните 
царици твои кърмилници; Ще ти се поклонят с лице до земята, И ще лижат пръстта 
на нозете ти; И ти ще познаеш, че Аз съм Господ, И че ония, които Ме чакат, не ще 
се посрамят. 

4. СИНОВЕТЕ НАДРАСТВАТ СТАРОТО МЯСТО, НО НЕ  И ТЯХНОТО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПОСТАВЕНИЯ МЪЖ 
Твоят баща си остава твой баща доживотно. 
Давид не стана неподходящ на стари години. 

5. СИНОВЕТЕ ИЗИСКВАТ СЛУЖЕНИЕ В ЕКИП 
4 Царе 6:2 
Нека отидем, молим, до Иордан, и от там да вземем всеки по една греда, и да си 
построим там място, гдето да живеем. А той отговори: Идете. 
Проверете ползите от служение в екип. 
Петър каза на сакатия човек при Красната порта: „Погледни НИ.” 

6. СИНОВЕТЕ  ПРИЗНАВАТ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ОТИДЕШ ДО 
РЕКА ЙОРДАН, ЗА ДА СЪГРАДИШ ПО-ГОЛЯМО МЯСТО. 
Река Йордан е образ на Словото. 
За да построиш по-голям дом е нужно да се доближиш по-близо до Словото. 
ПРОВЕРЕТЕ ЗАЩО Р. ЙОРДАН Е КАРТИНА НА БОЖИЕТО СЛОВО. 

7. СИНОВЕТЕ ПРИЗНАВАТ, ЧЕ СА СЛУГИ 
4 Царе 6:3   
Благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите си. 
Всички синове са слуги, но не всички слуги са синове. 
Елисей служи на Илия. 

                                                
1 виж 2 Царе 9 глава (бележка на преводача )  
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Исус служеше.  (Йоан 13 глава) 
ПРОВЕРЕТЕ КАКВИ СА КАЧЕСТВАТА НА ЕДИН ПРЕВЪЗХОДЕН СЛУГА. 

8. СИНОВЕТЕ ВКЛЮЧВАТ ПОСТАВЕНИЯ МЪЖ В ПЛАНОВЕТЕ/ 
ДЕЙНОСТИТЕ  СИ  
Синовете се съветват с поставения мъж. 
Призивът от Бог никога не е изолиран. Един баща включва сина, синовете 
включват бащата. 
Блудният син е този, който иска да рискува сам. 
Не се впускайте в задачи / мисии, без да включите в тях поставения мъж. 

9. СИНОВЕТЕ РАЗПОЗНАВАТ, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ БЕЗ 
БРАДВА2 
4 Царе 6:5  
желязото3 падна във водата 
Брадвата е образ на помазанието. Синовете разпознават, че се нуждаят от 
помазанието, за да градят. 
ПРОВЕРЕТЕ КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПОМАЗАНИЕТО. 
(ПОМАЗАНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ И ПОМАЗАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ). 

10. СИНОВЕТЕ РАЗПОЗНАВАТ, ЧЕ БРАДВАТА (ПОМАЗАНИЕТО) Е 
ВЗЕТА НАЗАЕМ 
4 Царе 6:5  
Ах, господарю мой! то беше взето на заем! 
Помазанието да градиш е взето назаем от поставения мъж. Вижте Числа глава 11: 
16, 17 
Зрелостта сама по себе си няма да те екипира, за да градиш. Нуждаеш се от 
помазанието. 
Не можеш да градиш без дървото. 

11. СИНОВЕТЕ ПРИЗНАВАТ УЧИТЕЛ В ЖИВОТА СИ 
Синовете знаят, че в живота им има баща или настойник. 
 12. СИНОВЕТЕ ЗНАЯТ КАКВО Е ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ 
4 Царе 6:7 
Вземи си го 
Синовете приемат лична отговорност в проекта по изграждане. Бащата не може 
да свърши всичко. 

13. СИНОВЕТЕ ДОВЪРШВАТ РАБОТАТА 
Не ни е казано дали граденето бе довършено. Ако има синове работата ще се 
свърши.  

                                                
2 виж бележка 3 
3  желязната брадва (уточнение в превода на Библейския текст от английски на български език) 
(бележка на преводача) 


