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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
  

РАЗЧУПВАНЕ НА ПРОКЛЯТИЕТО 
УРОК 11 – (АВС 2) 

 
Исая 42:22-23 
22Но те са разорен и разграбен народ;  
всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници;   
станали са за плячка и нямат избавител,  
ограбени са, а никой не казва: Върни го!   
23Кой от вас ще обърне внимание на това?  
Кой ще внимава и ще слуша за бъдещето? 
Притчи 26:2 
Както врабче хвръква и както лястовица отлита,  
така и проклятие не постига без причина. 
 
НАЧИНИ ЗА РАЗЧУПВАНЕ НА ПРОКЛЯТИЕТО: 
COVENANT OF FATHER AND SONS — ЗАВЕТ НА БАЩА И СИНОВЕ 
CHANGE (REPENTANCE) — ПРОМЯНА (ПОКАЯНИЕ) 
UNVEILING OF SONS — РАЗКРИВАНЕ НА СИНОВЕ 
UNLOCKING THE PROPHETIC — ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРОРОЧЕСКОТО 
REFORMATION — РЕФОРМАЦИЯ 
RESTITUTION — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
SACRIFICE — ЖЕРТВА 
SEED — СЕМЕ 
ENDEARMENT TO THE WORD — ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ СЛОВОТО 
ENGAGEMENT OF OTHER GRACES (PARTNERSHIPS) — СВЪРЗВАНЕ С 
ДРУГА БЛАГОДАТ (ПАРТНЬОРСТВО) 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
COVENANT OF FATHER AND SONS — ЗАВЕТ НА БАЩА И СИНОВЕ 
Малахия 2:7-9 
7Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание   
и от неговите уста народът трябва да иска закона,   
защото той е посланикът на ГОСПОДА на Силите.    
8Но вие се отклонихте от пътя,  
направихте мнозина да се спъват в закона,  
извратихте завета, сключен с Левий,  
казва ГОСПОД на Силите.    
9Затова и Аз ви направих презрени  
и унижени пред целия народ,  
защото не сте опазили пътищата Ми,  
а сте показали лицеприятие в делата по закона. 
Понеже свещениците бяха лоши представители, Бог обеща да ги направи 
презрени пред целия народ. Крайният резултат щеше да бъде пропаст между 
народа и лидерството – неприязън между бащи и синове. Но Бог обещава да 
изцели тази ситуация. 
Малахия 4:5-6 
5Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,   
преди да дойде великият и страшен ден ГОСПОДЕН;    
6и той ще обърне сърцето на бащите към децата  
и сърцето на децата – към бащите им,  
да не би да дойда и поразя земята с проклятие. 
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Целта на помазанието на Илия е да обърне сърцата на бащите към синовете и 
сърцата на синовете към бащите. Еврейската дума за деца е бен, което е син. 
Сърцето се отнася за душата – ума. 3 фактора са присъщи за това обръщане: 

 Свързване на поколенията – това отваря линиите на предаване. 
 Изравняване на поколенията — 
Ума на бащата трябва да се обърне към синовете, и т.н., бащата и сина 
трябва да имат еднакъв ум. Павел и Тимотей имаха еднакъв ум. Това е 
изравняване на поколенията. Бащата и сина трябва да мислят еднакво. За 
да се случи това първо се изисква бащата и сина да се свържат един с друг. 
Ако няма връзка баща-син крайния резултат е, че проклятието е активно. 
 Съдействие на поколенията. 

Бащата и сина трябва да работят заедно. 
 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОКЛЯТИЕ 

1. ПРЕГЛЕДАЙТЕ „ПРОКЛЕТ“. 
2. ГЛАД. 
3. НЕПРАВИЛНИ МЕСТА – СИНОВЕТЕ В КОЧИНАТА. 
4. ДОМОВЕ НА ВДОВИЦИ. 
5. НЕЗАКОННИ ЦЪРКОВНИ УПРАВЛЕНИЯ. 
6. УПРАВЛЕНИЕ ОТ КУЦИТЕ И СЛЕПИТЕ. 

 
Проклятието се разчупва чрез завета на баща и син – свързване на дарителя и 
приемащия. 
 
ПРИМЕРИ: 
 
1. РУТ И НОЕМИН  
Нещастието беше разрушено чрез завет – не чрез молитва или пост. 
 
3 ФАЗИ НА ЗАВЕТ 

 НАЧАЛО НА ЗАВЕТ. 
 ЖИВЕЕНЕ В ЗАВЕТА. 
 ИНСТРУКЦИИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ЗАВЕТА. 

Рут 1:1-6 
1В дните, когато съдиите управляваха, настана глад по земята. И един 
човек от Витлеем Юдейски заедно с жена си и двамата си сина се пресели в 
Моавската земя.    
2Името на човека беше Елимелех, името на жена му Ноемин, а имената на 
двамата му сина Маалон и Хелеон. Те бяха ефратци от Витлеем Юдейски и 
дойдоха в Моавската земя, и останаха там.   
3Елимелех, мъжът на Ноемин, умря и тя остана с двамата си сина.   
4И синовете й си взеха за жени моавки, чиито имена бяха Орфа и Рут; и 
живяха там около десет години.   
5След това Маалон и Хелеон умряха – и двамата, така че Ноемин се лиши и 
от мъжа си, и от двамата си сина.    
6След това тя реши заедно със снахите си да напусне Моавската земя, 
защото беше чула в Моавската земя, че ГОСПОД посетил народа Си и му дал 
хляб. 
Съдиите управляваха. Нямаше бащи. 
При липсата на бащи настъпват следните последици: 

 Глад 
 Неправилна миграция 
 Домове на вдовици 

Живеенето в Моав в продължение на 10 години завърши със съд. Десет е 
числото на закона — числото на осъждението. 
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РУТ СЕГА Е ВДОВИЦА. 
ТЯ ПРАВИ ЗАВЕТ С НОЕМИН И ПРАВИ СВОЯТА МИГРАЦИЯ КЪМ 
ВИТЛЕЕМ. 
Рут 1:16-17 
16А Рут отговори: Не ме умолявай да те оставя и да не дойда с тебе. Където 
идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана. Твоят народ ще 
бъде мой народ и твоят Бог – мой Бог.     
17Където умреш ти, и аз там ще умра и там ще бъда погребана. Така да ми 
направи ГОСПОД, да! И повече да прибави, ако друго, освен смъртта, ме 
отдели от тебе. 
 

 РУТ СЛАГА НАЧАЛОТО НА ЗАВЕТА. 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ЗАВЕТА: 
1. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
Не ме умолявай да те оставя и да не дойда с тебе. Където идеш ти, и аз ще 
ида 
Рут умолява да следва. Тя не иска Ноемин да тича след нея. 
2. ТРАЙНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
и където останеш, и аз ще остана 
Редовни събрания за посещение насрочени от ресурса. 
3. РОДСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ 
Твоят народ ще бъде мой народ 
Свързване с другите посветени на ресурса. 
4. БОЖЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ 
и твоят Бог – мой Бог 
5. ДОЖИВОТНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
Където умреш ти, и аз там ще умра и там ще бъда погребана 
Доживотно взаимоотношение (брак). 
 
Рут 1:16  PP3 
 
 Таргума добавя няколко неща към този разговор между Ноемин и Рут. 
Ще ги приложа: „А Рут каза: Не ме умолявай да те оставя“, защото искам да 
стана прозелит. А Ноемин каза: „На нас ни е заповядано да пазим съботата и 
други святи дни; и в нея не трябва да пътуваме повече от две хиляди лакътя“. А 
Рут каза: „Където идеш ти, и аз ще ида“. А Ноемин каза: „На нас ни е 
заповядано да не оставаме с езичниците“. Рут отговори: „Където останеш ти, и 
аз ще остана“. А Ноемин каза: „На нас ни е заповядано да спазваме сто и 
тринадесетте заповеди“. Рут отговори: „Каквото спазва твоя народ, това ще 
спазвам и аз; все едно че отдавна е мой народ“. И Ноемин каза: „На нас ни е 
заповядано да не се покланяме с никакво чуждо поклонение“. Рут отговори: 
„Твоя Бог ще бъде мой Бог“. Ноемин каза: „Ние имаме четири вида главни 
наказания за престъпления; убиване с камъни, изгаряне, обезглавяване, и 
обесване“. Рут отговори: „Както умреш ти, и аз ще умра“. Ноемин каза: „Ние 
имаме дом за погребване“. Рут отговори: „И там ще бъде погребана и аз“. 
 Твърде е вероятно да се е провеждал такъв разговор между 
старейшините и онези, които са ставали прозелити. Този стих е известен сред 
онези, които се стремят да тълкуват Библията. Трябва да се свържа с 
личностите, но се боя, че могат да доведат до продължителност на практиката. 
В младостта ми съм го виждал да се случва, и тогава беше плашещо. 
(от коментара на Адам Кларк) 
 
Рут 2:2-3 
2И моавката Рут каза на Ноемин: Ще отида на нивата да събирам класове 
след онзи, чието благоволение придобия. Ноемин й отвърна: Иди, дъще моя.   
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3Рут отиде и започна да събира класове в нивата след жътварите. И стана 
така, че тя попадна на нивата, която принадлежеше на Вооз, човек от рода 
на Елимелех. 
 
ОНЕЗИ, КОИТО ВЛИЗАТ В ЗАВЕТ СА ЗАБЕЛЯЗВАНИ.  РУТ Е 
ОБЛАГОДЕТЕОСТВАНА ОТ ВООЗ. 
Рут 2:11-12 
11А Вооз й отговори: Разказаха ми всичко, което си направила за свекърва си 
след смъртта на мъжа си, как си оставила баща си и майка си, и родината си 
и си дошла между народ, който по-рано не си познавала.     
12ГОСПОД да ти отплати за направеното добро и пълна награда да ти се даде 
от ГОСПОДА, Израилевия Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш. 
Тя дойде под крилете на Ноемин. Вооз заяви, че е дошла под крилете на 
Господа. 
От събиране зад жетварите тя е повишена да събира между събирачите на 
снопи. 
 
Рут 2:3 
Рут отиде и започна да събира класове в нивата след жътварите. И стана 
така, че тя попадна на нивата, която принадлежеше на Вооз, човек от рода 
на Елимелех. 
Рут 2:15 
А като стана да събира класове, Вооз заповяда на жътварите си: Между 
снопите нека събира класове; не я мъмрете! 
Когато влезете в завет – благословенията ще дойдат. 
 
Рут 2:16-17 
16Дори изваждайте по нещо за нея от ръкойките и го оставяйте. Не й 
забранявайте да го събира.   
17И така, Рут продължи да събира класове в нивата до вечерта. След това 
очука събраното и то беше около една ефа ечемик. 
 

 ЖИВЕЕНЕ В ЗАВЕТА 
Рут 2:23 
И така, Рут се присъедини към слугините на Вооз, за да бере класове, докато 
свърши ечемичната и пшеничната жътва. И Рут живееше със свекърва си. 
 
НОЕМИН ТЪРСИ СИГУРНОСТТА НА РУТ. БАЩАТА ТЪРСИ  
БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА СИНА. СИГУРНОСТТА СЕ ТЪРСИ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО 
ЖИВЕЯТ В ЗАВЕТА. 
Рут 3:1-5 
1 След време свекърва й Ноемин й каза: Дъще моя, не е ли правилно да потърся 
дом за тебе, за да благоденстваш?    
2Вооз, с чиито слугини ти работи, е наш роднина. Тази нощ той вее ечемика 
на хармана. 
 

 ИНСТРУКЦИИ НА ЗАВЕТА 
3И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай 
на Вооз, докато не свърши да яде и пие.   
4И като си ляга, забележи мястото, където ще легне, и иди, повдигни 
завивката откъм краката му и легни; и той ще ти каже какво трябва да 
направиш.   
5А тя отговори: Всичко, което ми казваш, ще сторя. 
Рут се покорява. 
ДАДЕНИ СА Й ИНСТРУКЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ ЛОШИ. 
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ДА ЛЕЖИ В КРАКАТА МУ ДОКАТО ТОЙ СПИ. ТОВА ИЗГЛЕЖДА КАТО 
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЛЪСТЯВАНЕ. 
Рут казва 
Всичко, което ми казваш, ще сторя. 
 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЛЕДВАЩОТО НИВО: 
Слушане на Божия слуга.  
 
1. УМИЙ СЕ 
3И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай 
на Вооз, докато не свърши да яде и пие.   
2. НАМАЖИ СЕ 
3И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай 
на Вооз, докато не свърши да яде и пие.   
НАМАЖИ СЕ – МАСЛО ОТВЪТРЕ И ОТВЪН. ВЪНШНОТО И ВЪТРЕШНОТО. 
СВЕТИЛНИКА И СЪДА. 
Разумните и неразумните девици.  
Господство чрез подготовка. 
Петте влязоха в господство. Петте останаха. 
Има подготовка. За полунощ – времето на прехода. Това може да означава 
пробив или провал. 
ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛУНОЩ. 
3. ПРЕМЕНИ СЕ 
3И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай 
на Вооз, докато не свърши да яде и пие.   

a. Божието оръжие. 
Лична отговорност да вземем Божието оръжие. 

 Висона са праведните дела. 
4. ИДИ НА ХАРМАНА 
3И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай 
на Вооз, докато не свърши да яде и пие.   
На някои места можете да отидете само сами. Не вземайте Лот със себе си. Не 
вземайте Аарон със себе си. Намерете си сами невястата или младоженеца. 
Варак не можеше да отиде. 
Давид отиде сам. 
Неемия отиде сам. 
Самсон уби филистимците сам като Самегар. 
Изработете спасението си. 
СРЕЩНЕТЕ МЛАДОЖЕНЦА НА ХАРМАНА. Тя е като разумна девица – пробив 
в полунощ. 
5. ПРОСТРЕТЕ СЕ 
Рут 3:7-8 
7След като Вооз яде и пи, и сърцето му се развесели, отиде да си легне край 
купа ечемик. Тогава Рут дойде тихо, повдигна завивката от краката му и 
легна при него.   
8Посред нощ Вооз се стресна и се обърна; и видя, че една жена лежеше до 
краката му. 
НАМЕРЕТЕ СЕ В ПОЛУНОЩ В КРАКАТА НА ИСУС. 
СТРЕСНЕТЕ ИСУС КАКТО ЖЕНАТА С КРЪВОТЕЧЕНИЕТО. 
НЕРАЗУМНИТЕ ДЕВИЦИ БЯХА ИЗПЛАШЕНИ И ОСТАВЕНИ. 
9 СИ ОТИДОХА – ЕДИН СЕ ПРОСТРЯ. 
Псалм 37:4 
Весели се също така в ГОСПОДА  
и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. 
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Прекарайте време в краката. ТОВА ИЗГЛЕЖДАШЕ КАТО НЕЩО ЛОШО. 
ИНТИМНОСТТА ВИ С БОГ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗПРИЕМАНА ОТ СВЕТА КАТО 
НЕЩО ЛОШО. ТЯ СЕ ПОКОРИ НА ТОВА, КОЕТО ИЗГЛЕЖДАШЕ ЛОШО. ТОЙ 
ЩЕШЕ ДА Й ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ. 
 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАВЕТ С НОСИТЕЛ НА БЛАГОДАТ: 
ОТ ТОЗИ МОМЕНТ НАТАТЪК ЖИВОТА Й ЗАПОЧНА ДА СЕ ПРОМЕНЯ. 
Рут 3:9-14 
9Той каза: Коя си ти? А тя отговори: Аз съм слугинята ти Рут; и така, 
простри дрехата си над слугинята си, защото си ми близък сродник.    
10А той каза: Благословена да си от ГОСПОДА, дъще. Това последно добро дело, 
което извърши, е по-голямо от предишното, понеже не отиде да търсиш 
млади мъже, независимо бедни или богати.    
11И сега, дъще, не бой се! Аз ще направя за тебе всичко, което искаш; защото 
всички домове от рода ми знаят, че си добродетелна жена.    
12Вярно е, че аз съм близък сродник; има обаче друг сродник, по-близък от мен.    
13Остани тази нощ и утре; ако той иска да изпълни към тебе длъжността 
на сродник, добре, нека я изпълни; но ако не иска да изпълни към тебе 
длъжността на сродник, тогава, заклевам се в живота на ГОСПОДА, аз ще 
изпълня тази длъжност към тебе. Пренощувай тук.    
14И така, Рут лежа при краката му до сутринта, а после стана, преди да 
може човек да разпознава човека, защото Вооз й заръча: Нека не се знае, че 
жена е идвала на хармана. 
Рут 3:15 
Каза още: Свали наметалото, което е върху теб, и го дръж. И докато тя го 
държеше, Вооз премери шест мери ечемик и го натовари на нея; и тя си 
отиде в града. 
НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ БЕШЕ ОБЛЯКЛА ОПРЕДЕЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕТО. 
НАМЕТАЛОТО Й МОЖЕШЕ ДА ПОБЕРЕ 6 ЕФИ. 
ТОЙ НЯМА ДА ПОЧИВА ДОКАТО ГОСПОДАРЯ НЕ ПРИКЛЮЧИ. Вооз 
означава „бързина“ (Интернационална стандартна енциклопедия) 
Рут 3:18 
А Ноемин й отговори: Почакай, дъще моя, докато видиш как ще се свърши 
работата; защото човекът няма да се спре, докато не довърши делото още 
днес. 
Рут 4:6-8 
6Тогава сродникът каза: Не мога да изпълня длъжността на сродник, да не 
би да навредя на собственото си наследство; ти приеми върху себе си моето 
право да откупя, защото не мога да откупя нивата.    
7А по онова време, за да се потвърди всяко дело по откупуване и размяна в 
Израел, ето какъв беше обичаят: човекът събуваше обувката си и я даваше 
на другия; и това служеше за свидетелство в Израел.   
8Затова сродникът, като каза на Вооз: Купи го ти за себе си, си събу 
обувката. 
ДРУГИЯТ РОДНИНА Е СТАРИЯ ЗАВЕТ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ВИ ЗАВЕДЕ НА 
СЛЕДВАЩОТО НИВО. 
Рут 4:9-11 
9Тогава Вооз каза на старейшините и на целия народ: Днес сте свидетели, че 
купувам от Ноемин всичко, което беше на Елимелех, и всичко, което беше на 
Хелеон и Маалон.    
10А също и моавката Рут, жената на Маалон, получих за жена, за да 
възстановя името на починалия над наследството му, за да не се изличи 
името на починалия изсред братята му и в града, в който е живял. Вие сте 
свидетели днес.    
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11И целият народ, който беше при портата, заедно със старейшините 
казаха: Свидетели сме. ГОСПОД да даде на жената, която влиза в дома ти, да 
е като Рахил и като Лия, двете, които са съградили Израилевия дом. Да 
станеш силен в Ефрат и да бъдеш известен във Витлеем; 
Рут 4:13-17 
13И така, Вооз взе Рут и тя му стана жена. Като влезе при нея, ГОСПОД й 
даде да зачене и тя роди син.    
14А жените казаха на Ноемин: Благословен ГОСПОД, Който днес не те остави 
без наследник; нека бъде прославено Името Му в Израел.    
15Този син ще ти бъде обновление в живота и прехрана в старините ти; 
защото го роди снаха ти, която те обича, която е по-желана за теб от 
седем сина.   
16И Ноемин взе детето и го сложи в скута си, и се грижеше за него.    
17И съседките му дадоха име, като казаха: Син се роди на Ноемин. И го 
нарекоха Овид. Той е баща на Есей, бащата на Давид. 
 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАВЕТА: 

1. ОТЪЖДЕСТВЕНА СЪС СЪДБАТА – НОЕМИН ПОСОЧИ КЪМ ВООЗ.  
2. ПОДГОТВЕНА ЗА СЪДБАТА – УМИЙ СЕ, НАМАЖИ СЕ. 
3. ИЗПРАТЕНА В СЪДБАТА Й – НОЕМИН Я ИЗПРАЩА НА ХАРМАНА. 
4. ПОЗИЦИОНИРАНА В СЪДБАТА. 

 ОТ ВДОВИЦА В СЪПРУГА 
От краката на Вооз до гърдите на Вооз. 

 ОТ ГЛАД ДО ИЗОБИЛИЕ — ОТ НИЩО ДО СОБСТВЕНОСТ 
От събиране тя мигрира в това да притежава нивата. От една мярка в 6 мерки 
до притежаване на нивата. 

 ОТ НЕИЗВЕСТНОСТ В ИЗВЕСТНОСТ 
От моавката в тази, която е изброена в родословието на Исус. 
 
2. ДАВИД И НЕГВИТЕ МЪЖЕ  
2 Царе 5:1-4 
1Тогава всички Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: Ние 
сме твоя кост и твоя плът.    
2И по-рано, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и 
въвеждаше Израел. На тебе ГОСПОД каза: Ти ще пасеш народа Ми Израел и 
ти ще бъдеш вожд над Израел.    
3И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар 
Давид сключи завет с тях пред ГОСПОДА в Хеврон. Те помазаха Давид за цар 
над Израел.    
4Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет 
години. 
Слепите и куците държаха  Сион в плен много години. Исус Навин не успя да ги 
изгони. Когато Израел влезе в завет с Давид, стратегията  за изгонването на 
куците и слепите се разви. Завета разчупи проклятието върху Сион. Завета 
между Давид и Израел е завета между носителя на благодат и приемника — 
същото като завета между бащата и синовете. 
 
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО БАЩА СИН РАЗЧУПВА ПРОКЛЯТИЕТО 
НА КОЧИНАТА. 
Блудният искаше наследство без бащата. В момента, в който възстанови 
заветното си взаимоотношение проклятието на кочината беше разчупено. 
 
ПРОКЛЯТИЯТА СЕ РАЗЧУПВАТ ЧРЕЗ ПОЗИЦИЯ, НЕ САМО ЧРЕЗ МОЛИТВА. 
ТОВА Е КАТО ДА ДОЙДЕТЕ ДО АВТОМАТИЧНИТЕ ВРАТИ НА МОЛА. НЕ 
ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИТЕ, ЗА ДА СЕ ОТВОРЯТ ВРАТИТЕ. 
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ЗАВЕТА Е ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ. 
ДЪЛГИЯ ПЪТ Е ЖЪТВАТА ВИ. 
КЪСИЯ ПЪТ – НАСЛЕДСТВО, КОЕТО Е ДОБИТО ОТ БАЩА ВИ. 
 
4. ДАВИД И МЕМФИВОСТЕЙ 
Проклятието на Лодавар беше разрушено, когато Мемфивостей влезе в завета и 
седеше постоянно на трапезата на Давид. Всъщност бяха избегнати и бъдещи 
бедствия поради завета. Мемфивостей, сина на Йонатан е пощаден, а другият е 
обесен, понеже не беше в завет с Давид. 
2 Царе 21:11-14 
11И съобщиха на Давид онова, което стори Ресфа, дъщеря на Айя, Сауловата 
наложница.    
12Тогава Давид отиде, взе костите на Саул и на сина му Йонатан от 
мъжете на Явис-галаад, които ги бяха грабнали от улицата на Ветасан, 
където ги бяха обесили филистимците в деня, когато филистимците убиха 
Саул в Гелвуе,   
13и изнесе оттам костите на Саул и на сина му Йонатан. Събраха и 
костите на обесените.    
14И погребаха костите на Саул и на сина му Йонатан в Сила, във 
Вениаминовата земя, в гроба на баща му Кис; и изпълниха всичко, което 
заповяда царят. След това Бог се умилостиви към земята. 
Когато костите на Саул, бащата бяха свързани с костите на синовете му в същия 
гроб, проклятието на сушата беше разчупено. 
 
5. ЙОДАЙ 
2 Летописи 23:3 
Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Йодай им каза: 
Ето, царският син ще се възцари, както е говорил ГОСПОД за Давидовите 
потомци. 
2 Летописи 23:11-15 
11Тогава изведоха царския син и положиха на него короната, и му връчиха 
божественото заявление, и го направиха цар. Йодай и синовете му го 
помазаха и извикаха: Да живее царят!   
12А Готолия, като чу вика от народа, който се стичаше и хвалеше царя, 
дойде при народа в ГОСПОДНИЯ дом.    
13Тя погледна и видя, че царят стоеше при стълба си във входа и 
военачалниците, и тръбите при царя, и целият народ от страната се 
радваше и свиреше с тръбите, а певците и онези, които бяха изкусни да пеят 
псалми, свиреха с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра 
дрехите си и извика: Заговор! Заговор!   
14Свещеник Йодай изведе стотниците, поставени над силите, и им каза: 
Изведете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; 
защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в ГОСПОДНИЯ дом.    
15И така, отстъпиха й място; и когато тя стигна до входа на царската 
къща, я убиха там. 
Завета на народа с Йоас разкри и разруши злото началство Готолия. 
 
6. ГАВАОНЦИТЕ 
Гаваонците осъзнаваха защитната ценност на завета. 
 
7. ВДОВИЦАТА ОТ САРЕПТА 
Свързването й с Илия я освободи от глада. 
 
8. СВЪРЗВАНЕТО НА ВДОВИЦАТА С ЕЛИСЕЙ Я ОСВОБОДИ ОТ 
ЛИПСАТА И ОСВОБОДИ СИНОВЕТЕ Й ОТ РОБСТВО. 
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9. СВЪРЗВАНЕТО НА СУНАМКАТА С ЕЛИСЕЙ Я ОСВОБОДИ ОТ 
БЕЗПЛОДИЕТО. 
 
10. СВЪРЗВАНЕТО НА РУВИМ И БРАТЯТА МУ С ЙОСИФ ГИ ИЗБАВИ 
ОТ ГЛАД. 
 
Заветното свързване е съществено за миграцията в господство. 
Обаче това заветно свързване трябва да бъде със законен ресурс. 
Проблема е, че поставените хора на местните църкви се свързват с ресурси, 
които не са бащи. Свързването с неправилен или покварен ресурс води до 
затворено небе – проклятието преобладаващо в даден град. 
1. Вижте Езекиил 8 
Ресурса на града беше покварен от идола на ревността, единство в заблуда, 
вавилонски традиции, и хуманизъм. В този контекст Бог каза, че няма да чуе 
молитвите им дори и да се молят със силен глас. 
2. Вижте Агей 1 
Пренебрегването на корпоративния храм доведе до небе, което е затворено. 
РАЗГЛЕДАЙТЕ СЛЕДВАЩИТЕ СИМВОЛИ: 

 ТОЗИ, КОЙТО ВИ Е ДОВЕЛ ДО ГОСПОДА Е АКУШЕРКА – НЕ БАЩА 
ВИ. 

 УЧИТЕЛЯ ВИ ВОДИ ДО УЧИЛИЩНАТА ВРАТА, ТОЙ Е ПЕДАГОГА. 
ТОЙ НЕ Е БАЩА ВИ – ТОЙ ПРОСТО ВИ ЗАКАРВА ДО УЧИЛИЩЕ. 

 БРАТОВЧЕД ВИ И БРАТ ВИ СА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ПРИДРУЖАВАТ ДО 
УЧИЛИЩЕ. 

 ВТОРИЯТ ВИ БАЩА ВИ ПЛАЩА ТАКСИТЕ. 
 ЧИЧО ВИ СЕ ОБАЖДА, ЗА ДА ПРОВЕРИ ДАЛИ СТЕ БИЛИ НА 

УЧИЛИЩЕ. 
 ВДОВИЦАТА НЕ ИСКА ДА ХОДИТЕ НА УЧИЛИЩЕ. ТЯ ИСКА ДА СИ 

СТОИТЕ У ДОМА И ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА НЕЯ. 
 БАЩАТА Е ТОЗИ, КОЙТО ВИ УЧИ В УЧИЛИЩЕ. 

 
НЕПРАВИЛНИТЕ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ – ИМАТ ИДОЛИ НА РЕВНОСТ 
1. БРАТСТВОТО – БРАТЪТ 
ИДОЛ НА РЕВНОСТА – ОБЩЕНИЕ НАД ДОКТРИНА, ДЕМОКРАЦИЯ, 
РЕДУВАЩА СЕ СИСТЕМА НА ПРОПОВЯДВАНЕ. 
ТОВА Е СВЪРЗВАНЕ С „БРАТ“ ВМЕСТО С БАЩА. 
Рувим и братята му можаха да избавят Израел от глада. Само когато се свързаха 
с Йосиф глада беше разрушен. 
2. МРЕЖАТА – ВТОРИЯТ БАЩА 
ИДОЛА НА РЕВНОСТТА ТУКА Е ЧОВЕК, КОЙТО НАЛАГА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ И ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА, КОЯТО НЕ ПОЗВОЛЯВА 
ИНТИМНОСТ С ЛИДЕРА. МРЕЖИТЕ ВИ ДЪРЖАТ В ПОСТОЯННО 
СИНОВСТВО – ТОВА ВСЪЩНОСТ Е РОБСТВО, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ, ЧЕ 
ЛИДЕРА ВИНАГИ ИМА ПРАВО. СИНА В КРАЙНА СМЕТКА ТРЯБВА ДА 
СТАНЕ БАЩА. 
3. ДЕНОМИНЯЦИЯТА — ЧИЧОТО 
ИДОЛА НА РЕВНОСТТА – УПРАВЛЕНИЯ. ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА, КОЯТО 
НЯМА ИНТИМНОСТ. ТОВА Е ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛ-
РАБОТНИК. 
4. ПАРАЦЪРКВАТА – БРАТОВЧЕДА 
ИДОЛА НА РЕВНОСТТА Е НЕЙНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ 
ДРУГИ АСПЕКТИ НА СЛУЖЕНИЕ. ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО ДА ДОЙДЕ ПОД 
ПОКРИВАЛОТО НА МЕСТНА ЦЪРКВА. 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

10

5. НЕЗАВИСИМОСТ – ВДОВИЦАТА 
ТОВА Е ИНДИВИД, КОЙТО ДЕЙСТВА ИЗОЛИРАНО. Той е лидера на местна 
църква, който не търси общение с другите в града. ТОЙ НЕ Е ОТГОВОРЕН 
ПРЕД НИКОЙ. НЯМА СТРУПВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ. ПРЕГЛЕДАЙТЕ 
„ОТПУСНАТА РЪКА“. 
 
Когато поставен човек се свързва с горното, той е под илюзията на 
взаимоотношението баща-син. Това е взаимоотношение с неправилен ресурс – 
така проклятието надделява в земята както в случая с храма на Езекиил. 
 
ПРАВИЛЕН РЕСУРС – ДАВИД И МЪЖЕТЕ МУ 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАЩИ И СИНОВЕ. 
ПОЛЗИТЕ ДАВАНИ ОТ БАЩАТА СА СЪЩИТЕ, КОИТО СЕ ДАВАТ ОТ ТИМА. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ДАВИД.  
Езекиил 34:23 
И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давид, който ще ги пасе; той 
ще ги пасе и той ще им бъде пастир. 
Езекиил 37:23-28 
23Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с 
кое да било от престъпленията си; а ще ги избавя от всички отстъпления, с 
които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мой народ и Аз ще 
бъда техен Бог.     
24И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и 
те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги 
изпълняват.    
25Също ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха 
бащите ви; в нея ще живеят те, децата им и внуците им довека; и слугата 
Ми Давид ще им бъде княз довека.    
26При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; 
и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях 
довека.    
27И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат 
Мой народ.    
28Тогава народите ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам Израел, когато 
светилището Ми бъде сред тях довека. 
Ресурса е според реда на Давид. Това се отнася за Христос. 
Ресурса трябва да бъде като Давид по модел. 
ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ: 

1. Давид не агитираше последователи. Хората дойдоха при него въз основа 
на разпознаването на благодатта. 

2. Те дойдоха да помогнат на Давид – не за да им бъде помогнато. 
3. Духът на Амасий. 
4. Прегледайте 1 Летописи 12. 

ПОЛЗИ ОТ СВЪРЗВАНЕТО: 
 КУЦИТЕ И СЛЕПИТЕ БЯХА ИЗГОНЕНИ. 
 РАДОСТ В ИЗРАЕЛ. 

1 Летописи 12:40 
Освен това и онези, които бяха близо до тях, чак до Исахар, Завулон и 
Нефталим, им донесоха храна с осли, камили, мулета и волове – храни от 
брашно, нанизи смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно 
овце; защото беше веселие в Израел. 
      3.   ПРЕМЕСТВАНЕ НА КОВЧЕГА. 
1 Летописи 13:3 
и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме в 
Сауловите дни. 
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БАЩАТА КАТО ПОКРИВАЛО 
 ХЕРУВИМИТЕ 
 ПОКРИАЛАТА НА СВЕТИЛИЩЕТО 
 ЧАШАТА НА СВЕТИЛНИКА 

 
СЛЕДВАЩОТО НИВО: 
АПОСТОЛСКИ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ 
Може да има повече от един Давид с неговите хора в града. Всяка група е 
колело. Давид е главината, а хората му (местните църкви) рамката. Тези колела 
трябва да се съберат заедно, за да оформят едно колело в града. Тогава 
Давидовците са главината на градската църква. Това е посоката, в която трябва 
да отиват взаимоотношенията, за да видим пълно изцеление в земята. 
Давидовците в града с техните хора съставляват представителния образец на 
корпоративното тяло. Това сега подкрепя цялата градска църква. 
Това е корпоративния храм – това подкрепя градската църква. 
Този корпоративен храм бащинствува църквата в града. 
ТОВА Е МИГРАЦИЯ ОТ ЕДИНИЧНОТО КЪМ МНОЖЕСТВЕНОТО. 
ЕЗЕКИИЛ 1 СЕ ПРИЛАГА ЗА ЕДИНИЧНОТО (МИКРОКОСМОС) И 
МНОЖЕСТВЕНОТО (МАКРОКОСМОС). 
Когато това е пренебрегнато има последици за целия град. Последиците се 
виждат в Агей 1: 
ЗАТВОРЕНО НЕБЕ 

 бедност 
 незадоволство 
 суша 
 липса на роса, масло и вино 
 безплодие 

Агей 1:6 
Посяхте много, но малко събрахте;  
ядете, но не се насищате;  
пиете, но не се напивате;  
обличате се, но на никого не му е топло;  
и надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия. 
Агей 1:10-11 
10И така, поради вас небето задържа росата си  
и земята възпира плода си;    
11защото Аз повиках суша  
на земята и по горите,  
на житото, на виното и на дървеното масло,  
на всичко, което произвежда земята,  
на хората и на добитъка,  
и на всички трудове на човешките ръце. 
МОЛИТВАТА НЯМА ДА ИЗЦЕЛИ ГОРНИТЕ ПРОБЛЕМИ. ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
УСТАНОВЕН КОРПОРАТИВНИЯ ХРАМ, ЗА ДА БЪДЕ ИЗЦЕЛЕНА ЗЕМЯТА. 
ТОЗИ КОРПОРАТИВЕН ХРАМ Е ХЕРУВИМА, КОЙТО ПОКРИВА ЦЪРКВАТА В 
ГРАДА. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ЕЗЕКИИЛ 1 
 
CHANGE (REPENTANCE) — ПРОМЯНА (ПОКАЯНИЕ) 
2 Летописи 7:14-15 
14и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и 
потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще 
послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.    
15Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към 
молитвата, която се принася на това място. 
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Езекиил 18:30-32 
30Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя – всеки според постъпките му, казва 
ГОСПОД ЙЕХОВА. Покайте се и се отвърнете от всичките си престъпления, за 
да не ви погуби беззаконието.    
31Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и 
си направете ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев?    
32Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира, казва ГОСПОД 
ЙЕХОВА; затова се върнете и живейте. 
Откровение 2:21-23 
21И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.   
22Ето, Аз скоро ще я тръшна на болнично легло; и ще потопя в голяма скръб 
онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за делата си с нея.    
23И децата й ще погубя с мор. И всички църкви ще познаят, че Аз съм, Който 
изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата 
му. 
Притчи 1:23 
Обърнете се при изобличението ми.  
Ето, аз ще излея духа си на вас,  
ще ви направя да разберете словата ми. 
 
UNVEILING OF SONS — РАЗКРИВАНЕ НА СИНОВЕ 
Римляни 8:19-23 
19Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни 
като Божии синове.    
20Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, 
Който го подчини,   
21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на 
тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца.    
22Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи досега.    
23И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние 
въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на 
нашето тяло. 
Нашето синовство ни води до преживявания на отворено небе. 
Това е точно представяне. Човека падна от славата – ние се връщаме към 
славата в Христос. 
БЕЛЕЗИ НА ЦАРСТВОТО 
ЛИЧНО И КОРПОРАТИВНО ГОСПОДСТВО. 
ЦЪРКВАТА ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ДО МЯСТОТО, КЪДЕТО ДА УПРАЖНЯВА 
СПРАВЕДЛИВОСТ, МИР И СЪД ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА РЕФОРМАЦИЯ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОСПОДСТВОТО 
Господство = управление 
Това са трите характеристики на отвореното небе. 
ДОКАЗАТЕЛСТВО НА ЦАРСТВОТО/БЕЛЕЗИ НА ЦАРСТВОТО 
 
1. ПРИСЪСТВИЕТО НА ДУХА. 
Римляни 14:17 
Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в 
Святия Дух. 
Царството е в Святия Дух. 
ПРИСЪСТВИЕТО НА ДУХА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЦАРСТВОТО Е ДОШЛО. 
Разгледайте характеристиките на „ПРИСЪСТВИЕ“. 
2. ЯСНИЯ ГЛАС НА БОГ. 
Евреи 12:22-29 
22Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, 
небесния Ерусалим, и към безбройни множества ангели,    
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23към тържествения събор и църквата на първородните, чиито имена са 
написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на 
праведниците, достигнали съвършенство,    
24както и към Исус, Посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, 
която зове по-силно от кръвта на Авел.    
25Внимавайте да не презрете Този, Който говори; защото ако онези не 
избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на 
земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от Този, 
Който предупреждава от небесата!    
26Неговият глас разтърси тогава земята; а сега Той даде едно обещание, 
като каза: „Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето“.    
27А това „още веднъж“ означава премахването на онези неща, които се 
клатят като направени неща, за да останат тези, които не се клатят.    
28Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем 
благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и 
страхопочитание;    
29защото нашият Бог е огън, който поглъща. 
3. НАРАСТВАНЕ НА ПРЕОБЛАДАВАЩОТО СЛОВО. 
Деяния 19:8 
И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на 
три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха 
до Божието царство. 
Деяния 19:10 
И това продължи две години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и 
гърци, чуха Господното учение. 
Деяния 19:20 
Така Господното учение растеше силно и вземаше надмощие. 
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТИСКАЩИ ЕЛЕМЕНТИ. 
Матей 12:28 
Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло 
върху вас. 
Откровение 12:10 
И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата 
и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото бе свален 
клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия 
Бог. 
5. АНГЕЛСКА АКТИВНОСТ 
Деяния 5:9-20 
9А Петър каза: Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, 
краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и 
теб.    
10И тя начаса падна до краката му и издъхна; а младежите, като влязоха, 
намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа й.    
11И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.    
12И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между 
народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор;    
13а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; народът обаче ги 
величаеше;    
14и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се 
присъединяваха),    
15така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на 
легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от 
тях.    
16Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим, които носеха 
болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.    
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17Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които 
съставляват садукейската секта, и, изпълнени със завист,    
18сложиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница.    
19Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като 
ги изведе, им каза:    
20Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен 
живот. 
КОГАТО ЦАРСТВОТО СЕ ИЗЯВЯВА – КАТО В ИЗЦЕЛЕНИЕ, ЗНАМЕНИЯ И 
ЧУДЕСА – АНГЕЛИТЕ СА АКТИВНИ. СЦЕНАТА Е ДЕЙСТВИЕТО НА СВЯТИЯ 
ДУХ – ПЕТЪР СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ СВЯТИЯ ДУХ. 
ПОСРЕД АКТИВНОСТТА НА СВЯТИЯ ДУХ Е, КЪДЕТО СА АКТИВИРАНИ 
ЧУДОТВОРНИ АНГЕЛИ. 
6. ИЗЯВЯВАНЕ НА СВЕТЛИНА. 
1 Петрово 2:9 
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог 
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от 
тъмнината в Своята чудесна светлина; 
Колосяни 1:13 
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на 
Своя възлюбен Син. 
7. ПОКАЯНИЕ 
Деяния 19:8-12 
8И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на 
три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха 
до Божието царство.    
9А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред 
народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, и всеки ден разискваше 
в училището на Тирана.    
10И това продължи две години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, 
и гърци, чуха Господното учение.    
11При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел;    
12дотолкова, че когато носеха на болните кърпи или престилки от неговото 
тяло, болестите изчезваха от тях и злите духове излизаха от тях. 
Деяния 19:18-19 
18И мнозина от повярвалите идваха и се изповядваха, и разкриваха делата 
си.   
19Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги 
изгаряха пред всички, и като пресметнаха цената им, установиха, че беше 
петдесет хиляди сребърника. 
ТОВА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ДОНЕСЕ ПРАКТИЧНА ПРАВЕДНОСТ. 
8. СЪБАРЯНЕ НА ВСЯКО ДРУГО ЦАРСТВО 
Деяния 19:25 
като събра и тях, и онези, които работеха подобни неща, каза: О, мъже, вие 
знаете, че от тази работа идва нашето богатство. 
Деяния 19:26-28 
26И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия този 
Павел е убедил и обърнал големи множества, като казва, че не са богове 
тези, които са направени от ръка.   
27И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и 
храмът на великата богиня Артемида да се смята за нищо, и даже да 
помръкне величието на онази, на която цяла Азия и светът се покланят.   
28Като чуха това, те се изпълниха с гняв и викаха: Велика е ефеската 
Артемида! 
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9. ПОСЛАНИЕТО Е ЦАРСТВОТО 
Деяния 19:8 
И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на 
три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха 
до Божието царство. 
Деяния 20:25 
И сега, ето, аз зная, че нито един от вас, между които ходих и проповядвах 
Божието царство, няма вече да види лицето ми. 
Деяния 28:23 
И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където 
живееше; и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства 
Божието царство и ги уверяваше за Исус и от Мойсеевия закон, и от 
пророците. 
Деяния 28:31 
като проповядваше Божието царство и с пълно дръзновение поучаваше за 
Господ Исус Христос, без някой да му забранява. 
10. ИЗЦЕЛЕНИЯ, ЧУДЕСА, ЗНАМЕНИЯ И ВЕЛИКИ ДЕЛА 
Деяния 19:8-12 
8И той влезе в синагогата, където говореше дързостно; и в разстояние на 
три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха 
до Божието царство.    
9А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред 
народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, и всеки ден разискваше 
в училището на Тирана.    
10И това продължи две години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, 
и гърци, чуха Господното учение.    
11При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел;    
12дотолкова, че когато носеха на болните кърпи или престилки от неговото 
тяло, болестите изчезваха от тях и злите духове излизаха от тях. 
Деяния 8:5-8 
5Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.   
6И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, 
като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше.    
7Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от 
мнозина, обладани от тях; и мнозина парализирани и куци бяха изцелени,   
8така че настана голяма радост в онзи град. 
Деяния 8:12-13 
12Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и 
името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.   
13И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше 
Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела. 
11. ПРИВЛИЧАНЕ НА МНОЗИНСТВАТА 
Деяния 19:18-19 
18И мнозина от повярвалите идваха и се изповядваха, и разкриваха делата 
си.   
19Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги 
изгаряха пред всички, и като пресметнаха цената им, установиха, че беше 
петдесет хиляди сребърника. 
Матей 11:12 
А от дните на Йоан Кръстител досега, небесното царство напредва насила,  
и силни хора го хващат. (NIV) 
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12. ПРОИЗВЕЖДА ПЛЕНЕНИ СЛУШАТЕЛИ. 
Множеството сега можеше да бъде учено. 
Деяния 3:11-12 
11И понеже изцеленият куц човек не се отделяше от Петър и Йоан, то 
целият народ смаян се стече при тях в така наречения Соломонов притвор.   
12А Петър, като видя това, започна да говори на хората: Израилтяни, какво 
се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя сила или 
благочестие сме направили той да проходи? 
Деяния 4:1-2 
1И когато те още говореха на хората, свещениците, началникът на 
храмовата стража и садукеите надойдоха при тях    
2възмутени, че те поучаваха народа и проповядваха, в името на Исус, 
възкресението на мъртвите. 
Деяния 2:1-4 
1И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно 
място.    
2И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха.   
3И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над 
всеки от тях.    
4И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 
 
Деяния 2:6 
И като се чу този шум, насъбра се народ; и се смутиха, защото всеки един ги 
слушаше да говорят на неговия език. 
 
Деяния 2:14 
А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им 
говори: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане 
известно това и внимавайте в моите думи. 
 
БЕЛЕЗИТЕ НА ЦАРСТВОТО ВСЪЩНОСТ СА ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА 
ОТВОРЕНО НЕБЕ, КОИТО СИНХРОНИЗИРАТ НЕБЕТО СЪС ЗЕМЯТА. 
Това са характеристиките на господството. 
1. ПРИСЪСТВИЕТО. 
Матей 3:13-17 
13Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от 
него.   
14А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от 
Теб, а Ти ли идваш при мен?   
15А Исус му отговори и каза: Остави Ме сега, защото така подобава да 
изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.    
16И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се 
небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;    
2. ЯСНОТА НА ГЛАСА. 
17и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в 
Когото е Моето благоволение. 
3. НАРАСТВАНЕ НА ПРЕОБЛАДАВАЩОТО СЛОВО. 
Матей 4:3-10 
3И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези 
камъни да станат хлябове.    
4А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, 
което излиза от Божиите уста“.    
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5Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и 
Му каза:    
6Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:   
„Ще заповяда на ангелите Си за Теб;   
и на ръце ще Те вдигат,   
да не би да удариш о камък крака Си“.    
7Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог“.   
8Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички 
царства на света и тяхната слава и Му каза:   
9Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.    
10Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, 
твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш“. 
4. ПРЕМАХВАНЕТО НА ПОТИСКАЩИ ЕЛЕМЕНТИ. 
Матей 4:11 
Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха. 
5. АНГЕЛСКА АКТИВНОСТ. 
Матей 4:11 
Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха. 
6. ИЗЯВА НА СВЕТЛИНА. 
Матей 4:13-16 
13И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в 
Завулоновите и Нефталимовите предели;   
14за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:    
15„Завулоновата земя и Нефталимовата земя,  
край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея;    
16народът, който седеше в тъмнина,  
видя голяма светлина;  
и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка,  
на тях изгря светлина“. 
7. ПОКАЯНИЕ. 
Матей 4:17 
Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото 
наближи небесното царство. 
8. СЪБАРЯНЕ НА ВСЯКО ДРУГО ЦАРСТВО. 
Събаряне на социалните и професионалните царства на учениците чрез тяхното 
ново ниво на посвещение. 
Матей 4:18-22 
18И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, 
наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха 
рибари.     
19Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на хора.    
20И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.    
21И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му 
Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.   
22И те начаса оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него. 
9. ПОСЛАНИЕТО Е ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЦАРСТВОТО. 
Матей 4:23 
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и 
проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква 
болест и всякаква немощ сред народа. 
10. ИЗЦЕЛЕНИЯ, ЗНАМЕНИЯ, ЧУДЕСА И ВЕЛИКИ ДЕЛА. 
Матей 4:23-24 
23Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и 
проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква 
болест и всякаква немощ сред народа. 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

18

24И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, 
измъчвани от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и 
парализирани; и ги изцели. 
11. ПРИВЛИЧАНЕ НА МНОЖЕСТВАТА. 
Матей 4:25 
И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и 
Юдея и от другата страна на Йордан. 
12. ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНЕНИ СЛУШАТЕЛИ. 
Матей 5:1-3 
1А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, 
учениците Му дойдоха при Него.   
2И като отвори устата Си, поучаваше ги, като казваше:      
3Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. 
УПРАВЛЕНИЕ НАД ПЛЪТТА, СВЕТА, САТАНА И НЕГОВИТЕ 
СИСТЕМИ. 
Кратос (гръцки) 
UNLOCKING THE PROPHETIC — ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРОРОЧЕСКОТО 
Пророческото е повече от казване на бъдещето. 
То е променяне на бъдещето чрез декрети и декларации – Илия спря дъжда. 
Най-висшата форма на пророчество е тълкуването на писанията. 
Разчупете тишината преди да разчупите проклятието. 

 ЕСТИР 
Естир 3:5-10 
5Когато Аман видя, че Мардохей не се навеждаше, нито му се кланяше, Аман 
се изпълни с ярост.    
6Но мислеше, че да сложи ръка само на Мардохей, ще бъде нещо нищожно; 
затова, понеже му бяха казали от кой народ беше Мардохей, Аман искаше да 
изтреби Мардохеевия народ, т. е. всички юдеи, които бяха в цялото царство 
на Асуир.    
7В първия месец, който е месец Нисан, в дванадесетата година на цар Асуир 
хвърлиха пур (т. е. жребий) пред Аман последователно за всеки ден от всеки 
месец, чак до дванадесетия месец, който е месец Адар.    
8Тогава Аман каза на цар Асуир: Има един народ, пръснат и разсеян между 
племената по всички области на твоето царство; и законите им се 
различават от законите на всички народи и те не спазват царските закони; 
затова не е от полза за царя да ги търпи.   
9Ако е удобно на царя, нека бъде предписано да се изтребят; и аз ще броя 
десет хиляди таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в 
царските съкровищници.    
10Царят извади пръстена си от ръката си и го даде на Аман, сина на агагеца 
Амидат, неприятеля на юдеите. 
Естир 3:12-14 
12И така, на тринадесетия ден от първия месец царските секретари бяха 
повикани и бе писано точно според това, което заповяда Аман на царските 
сатрапи, на управителите на всяка област и на първенците на всеки народ, 
във всяка област според азбуката им и на всеки народ според езика му; от 
името на цар Асуир бе писано и бе подпечатано с царския пръстен.    
13И изпратиха писмата с бързоходци по всички царски области, за да 
погубят, да избият и да изтребят всички юдеи, млади и стари, деца и жени в 
един ден, тринадесетия от дванадесетия месец, който е месец Адар, и да 
разграбят имота им.    
14Препис от писаното, чрез който щеше да бъде разнесена тази заповед по 
всяка област, бе обнародван между всички племена, за да бъдат готови за 
онзи ден. 
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Естир 4:13-17 
13Тогава Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в себе си, че от 
всички юдеи само ти ще се избавиш в царския дом.   
14Защото, ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и 
избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете; а кой знае 
дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?   
15Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохей:    
16Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не 
яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим 
подобно; тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, 
нека загина.   
17И така, Мардохей отиде и извърши всичко, което му беше заповядала 
Естир. 
Естир 5:1-3 
1А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във 
вътрешния двор на царската къща срещу царската къща; а царят седеше на 
царския си престол в царската къща срещу входа на къщата.    
2И като видя царят царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби 
благоволението му; и царят простря към Естир златния скиптър, който 
държеше в ръката си; и Естир се приближи и се допря до края на скиптъра.    
3Тогава царят й каза: Какво искаш, царице Естир, и каква е молбата ти? 
Даже до половината от царството ще ти бъде дадено. 
5 БЕЛЕГА ЗА ПРОРОЧЕСКО АКТИВИРАНЕ: 

 ОБЛЕЧЕ СЕ 
 ПОКАЗА СЕ 
 ЗАСТАНА  
 ПРОГОВОРИ 
 МЛЪКНА 

1. ОБЛЕЧЕТЕ СЕ 
Новия сезон изисква промяна на облеклото. 

 ЯКОВ 
Битие 35:2 
Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: Махнете 
чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си; 

 ЙОСИФ 
Битие 41:14-16 
14Тогава фараонът заповяда да повикат Йосиф и бързо го изведоха от 
тъмницата; той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона.    
15И фараонът каза на Йосиф: Сънувах, но няма кой да изтълкува съня; но аз 
чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш.    
16А Йосиф отговори на фараона: Не аз, Бог ще даде на фараона отговор с 
мир. 
Битие 41:33-35 
33И така, нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над 
египетската земя.    
34Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята; и в 
седемте плодородни години нека събере петата част от реколтата на 
Египетската земя.    
35Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат; и 
събраното жито нека бъде под фараоновата власт, за храна в градовете, и 
нека го пазят. 
Битие 41:37-44 
37Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители.    
38И фараонът каза на служителите си: Можем ли да намерим човек като 
този, в когото има Божия Дух?   
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39Тогава фараонът каза на Йосиф: Понеже Бог ти откри всичко това, няма 
никой толкова умен и мъдър, колкото си ти.    
40Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи; само с 
престола аз ще бъда по-горен от тебе.    
41Фараонът каза още на Йосиф: Виж, поставям те над цялата Египетска 
земя.    
42Тогава фараонът извади пръстена си от ръката си и го сложи на 
Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на 
шията.    
43После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: 
Коленичете! И така го постави над цялата Египетска земя.   
44При това фараонът каза на Йосиф: Аз съм владетел, но без тебе никой 
няма да вдигне ръка или крак по цялата Египетска земя. 

 ИСУС  
Захария 3:3-5 
3А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела.    
4И ангелът проговори на стоящите пред него: Съблечете от него 
изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще 
те облека в тържествени одежди.    
5Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И така, сложиха 
хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът 
ГОСПОДЕН стоеше наблизо. 
Захария 3:6-10 
6Ангелът ГОСПОДЕН заяви на Исус:    
7Така казва ГОСПОД на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми и ако бдиш в 
службата пред Мене, тогава ти пак ще пазиш дома Ми и пак ще пазиш 
дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.    
8Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред 
тебе (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще 
доведа Слугата Си, Отрасъла.    
9Защото ето камъка, Който положих пред Исус, на този единствен камък 
има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва ГОСПОД на 
Силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден.    
10В онзи ден, казва ГОСПОД на Силите, ще поканите всеки ближния си под 
лозата си и под смокинята си. 
УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЮДЕИТЕ БЕШЕ ПРЕДОТВРАТЕНО ОТ ТОВА ЕСТИР 
ДА НОСИ ЦАРСКИТЕ ДРЕХИ. ПРОКЛЯТИЕТО БЕШЕ ОСУЕТЕНО ЧРЕЗ 
ПРОМЯНА НА ДРЕХИТЕ. Тя беше царица без влияние. Само когато носеше 
царските дрехи можеше да има достъп до благоволение. Действията й убедиха 
мнозина да станат юдеи. Това е първия ви приоритет – вземете мантията си. 
Това е мантията на властта. 
Време е да облечем Божието оръжие – Христоподобност. 
Не можете да се придвижите на следващото ниво с неподходящи дрехи. 

 Лекарите си имат униформа. 
 Адвокатите си имат униформа. 
 Пилотите, полицията и т.н. 

Веднъж бях спрян в болницата – не бях с лекарската си манта – охранителя 
помислил, че съм нарушител. 
Облеклото ви отразява властта ви. Когато съм с мантата си, пациентите на 
пейката седят и се приготвят. 
Проклятието е разрушено когато се облечем с Христос – идвайки до точно 
представяне. 
Прегледайте Божието оръжие. 
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2. ПОКАЖЕТЕ СЕ 
Победете страха и уплахата. Нека лъва във вас да изреве. Повярвайте в себе си. 
Спрете да угодничите. 
Победете малоценността. 
Саул се криеше когато беше облечен като цар. 
1 Царе 10:21-24 
21И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата 
си, бе определено семейството на Матри; и жребият определи Кисовия син 
Саул, но като го потърсиха, не можаха да го намерят.    
22Затова се допитаха пак до ГОСПОДА: Човекът дошъл ли е вече тук? И 
ГОСПОД отговори: Ето, той се е скрил между вещите.    
23Тогава отидоха и го извадиха оттам; и като застана между хората, той 
беше по-висок от целия народ от рамената си и нагоре.    
24Тогава Самуил каза на целия народ: Виждате ли онзи, когото ГОСПОД 
избра, че няма подобен на него между всички вас? И целият народ извика: Да 
живее царят! 
Когато Девора отиде в битката имаше племена, които не се показаха. 
3. СТАНЕТЕ 
Изправената стойка означава, че имате Божието оръжие. 
Това означава да се изправите — за да промените позицията си. 
Исая 60:1-2 
1Стани, свети, защото светлина дойде за теб   
и славата ГОСПОДНА те осия.    
2Защото, ето, тъмнина ще покрие земята   
и мрак – племената;   
а над тебе ще осияе ГОСПОД   
и славата Му ще ти се яви. 
Мигрирайте от религиозна пасивност. Леглото е твърде малко. 
Книжниците и фарисеите седят – 
При реките на Вавилон, където седяхме – 
Това не е времето да се подпираме на банкетната маса… 
Амос 6:1 
Горко на охолните в Сион  
и на живеещите безгрижно в Самарийската планина,   
на бележитите мъже от главния между народите,  
при които идва Израилевият дом! 
Амос 6:3-7 
3Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден  
и приближавате седалището на насилието,   
4които лежите на постелки от слонова кост,  
простирате се на леглата си  
и ядете агнетата от стадото  
и телетата отсред обора,    
5които пеете празни песни по звука на псалтира  
и си изнамирате музикални инструменти, както Давид,   
6които пиете вино с цели паници  
и се мажете с изрядни масла,  
а за бедствието на Йосиф не скърбите –   
7по тази причина тези ще отидат сега в плен  
с първите, които ще бъдат пленени,  
и шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят. 
КОГАТО СТАНЕТЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ВИДЯНИ. 
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4. ГОВОРЕТЕ 
МОЖЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ САМО АКО СТЕ ПРАВИЛНО ОБЛЕЧЕНИ. 
Девора говори – тя разчупи тишината на удовлетвореността. Тя активира 
другите чрез говоренето си. СЛОВОТО В СЪРЦЕТО ВИ Е КАТО ОГЪН В 
КОСТИТЕ ВИ. 

 НАТАН ГОВОРИ. 
 3те ЕВРЕЙСКИ МОМЧЕТА ГОВОРИХА. 
 АПОСТОЛИТЕ ГОВОРИХА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ИМ БЕШЕ ЗАБРАНЕНО ДА 

ПРОПОВЯДВАТ В ИМЕТО НА ИСУС. 
 ДЕВОРА ГОВОРИ. 
 АГЕЙ И ЗАХАРИЯ ГОВОРИХА. 

5.  МЪЛЧЕТЕ 
На някои места не говорете – на митници, в полицейското управление. 

 ЕФТАЙ НЕ ЗНАЕШЕ КАК ДА ЗАМЪЛЧИ. ТОЙ НАПРАВИ 
БЕЗОТГОВОРНО ЗАКЛЕВАНЕ. 

 На задръствания на пътя не говорете. Отговаряйте с по една дума – не с 
цели истории. 

 ПРЕГЛЕДАЙТЕ ГЛУПОСТ. 
БЪБРИВЦИ 
Еклисиаст 10:14 
Безумният също така умножава думи;  
но пак човек не знае какво ще бъде;  
и кой може да му каже какво ще бъде след него? 
Притчи 18:7 
Устата на безумния са погибел за него  
и устните му са примка за душата му. 
Притчи 10:19 
В многото говорене грехът е неизбежен;   
а който въздържа устните си, е разумен. 
Еклисиаст 5:3 
Защото както съновидението произхожда от многото занимание,   
така и гласът на безумния – от многото думи. 
Притчи 29:11 
Безумният излива целия си гняв,  
а мъдрият го задържа и укротява. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОРОЧЕСКОТО ДЕЙСТВИЕ: 
1. УПРАВНИКА НЕ МОЖЕ ДА СПИ. 
Естир 6:1-3 
1През онази нощ сънят побегна от царя; и той заповяда да донесат 
записната книга на летописите; и ги прочитаха пред царя.    
2И намериха как Мардохей беше обадил за Вихтан и Терес, двама от 
царските евнуси, от онези, които пазеха входа, че бяха поискали да сложат 
ръка на цар Асуир.   
3Царят каза: Каква почест и отличие е дадено на Мардохей за това? А 
слугите на царя, които му прислужваха, отговориха: Не е направено нищо 
за него. 
2. ПРАВЕДНИТЕ СА ПОЧЕТЕНИ 
Естир 6:10-11 
10Тогава царят каза на Аман: Скоро вземи одеждата и коня, както си казал, 
и направи така на юдеина Мардохей, който седи при царската порта; да не 
пропуснеш нищо от всичко, което си казал.   
11И така, Аман взе одеждата и коня и облече Мардохей, и го преведе яхнал 
през градския площад, и прогласяваше пред него: Така ще бъде направено на 
човека, когото царят благоволява да почете. 
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3. НЕЧЕСТИВИТЕ СА ОТМАХНАТИ 
Естир 7:1-6 
1И така, царят и Аман дойдоха да пируват с царица Естир.    
2А на втория ден, като пиеха вино, царят пак каза на Естир: Какво е 
желанието ти, царице Естир? И ще ти бъде удовлетворено. А какво е 
прошението ти? И ще бъде изпълнено, даже до половината от царството.   
3Тогава царица Естир отговори: Ако съм придобила твоето благоволение, 
царю, и ако е угодно на царя, нека ми бъде подарен животът ми при молбата 
ми и народът ми при молбата ми;    
4защото сме продадени, аз и народът ми, да бъдем погубени, избити и 
изтребени. Ако бяхме само продадени като роби и робини, бих премълчала, 
при все че неприятелят не би могъл да възстанови щетата на царя.   
5Тогава цар Асуир каза на царица Естир: Кой е той и къде е онзи, който е 
дръзнал в сърцето си да направи така?   
6Естир отговори: Противникът и неприятелят е този нечестив Аман. 
Тогава Аман се смути пред царя и царицата. 
Естир 7:10 
И така обесиха Аман на бесилката, която беше приготвил за Мардохей. 
Тогава царската ярост утихна. 
4. ЗЛИТЕ УКАЗИ СА ОТМЕНЕНИ. 
5. АВТОМАТИЧНИ ОБРЪЩАНИЯ – МНОЗИНА СТАНАХА ЮДЕИ. Нямаше 
палаткови походи. 
Естир 8:1-6 
1В същия ден цар Асуир даде на царица Естир дома на неприятеля на юдеите 
Аман. И Мардохей дойде пред царя, защото Естир беше казала какъв и беше 
той.    
2И царят извади пръстена си, който беше взел от Аман, и го даде на 
Мардохей. А Естир постави Мардохей над Амановия дом.   
3Тогава Естир говори пак пред царя, паднала на краката му, и му се моли със 
сълзи да отстрани злото, скроено от агагеца Аман, и замисленото, което 
беше наредил с хитрост против юдеите.    
4А царят простря златния скиптър към Естир; и така, Естир се изправи, 
застана пред царя и каза:   
5Ако е угодно на царя и ако съм придобила неговото благоволение, и това се 
види право на царя, и ако съм му угодна, нека нареди да се отмени писаното в 
писмата, придобити с хитрост от агагеца Аман, син на Амидат, който 
писа, за да бъдат погубени юдеите по всички области на царя;    
6защото как бих могла да търпя да видя злото, което би сполетяло народа 
ми? Или как бих могла да търпя да видя изтреблението на рода си? 
Естир 8:9-17 
9Тогава в третия месец, който е месец Сиван, на двадесет и третия му ден 
царските секретари бяха повикани и бе писано точно според това, което 
заповяда Мардохей на юдеите и на сатрапите, и на управителите, и на 
първенците на областите, които бяха от Индия до Етиопия сто двадесет и 
седем области, във всяка област според азбуката й и на всеки народ според 
езика му, и на юдеите според азбуката им и според езика им.    
10И Мардохей писа от името на цар Асуир и го подпечата с царския пръстен, 
и изпрати писмата с бързоходци конници, които яздеха на бързи коне, 
използвани в царската служба, от отбрани кобили,    
11чрез които писма царят разреши на юдеите във всеки град, където се 
намираха, да се съберат да станат за живота си, да погубят, да избият и да 
изтребят цялата сила на онзи народ и на онази област, които биха ги 
нападнали, заедно с децата и жените им, и да разграбят имота им,    
12и то в един ден по всички области на цар Асуир, т. е. в тринадесетия ден 
от дванадесетия месец, който е месец Адар.    
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13Препис от писаното, чрез който щеше да бъде разнесена тази заповед по 
всяка област, бе обнародвана между всички племена, за да бъдат готови 
юдеите за онзи ден да въздадат на неприятелите си.   
14И бързоходците, които яздеха на бързи коне, използвани в царската 
служба, излязоха бързо, тласкани от царската заповед. Указът бе издаден в 
столицата Суса.    
15А Мардохей излезе от присъствието на царя в царски дрехи, сини и бели, и с 
голяма златна корона, и с висонена и морава мантия; и град Суса се радваше 
и се веселеше.    
16А юдеите имаха светлина и веселие, радост и слава.    
17И във всяка област и във всеки град, където стигна царската заповед и 
указ, юдеите имаха радост и веселие, пируване и добър ден. И мнозина от 
народа на земята станаха юдеи; защото ги обзе страх от юдеите. 
6. СКРЪБТА СЕ ОБРЪЩА В ТАНЦУВАНЕ 
Естир 9:20-26 
20Тогава Мардохей, като описа тези събития, прати писма до всички юдеи, 
които бяха по всички области на цар Асуир, до близките и до далечните,   
21с които им заръча да пазят всяка година и четиринадесетия ден от месец 
Адар, и петнадесетия от същия,    
22като дни, в които юдеите се успокоиха от неприятелите си, и месеца, в 
който скръбта им се превърна в радост и плачът им в добър ден, за да ги 
правят дни за пируване и увеселение и за пращане подаръци едни на други и 
милостиня на сиромасите.   
23И юдеите предприеха да правят, както бяха почнали и както Мардохей им 
беше писал,    
24по причина, че агагецът Аман, син на Амидат, неприятелят на всички 
юдеи, беше се изхитрил против юдеите да ги погуби и беше хвърлил пур (т. е. 
жребий) да ги погуби и да ги изтреби;    
25когато обаче Естир дойде пред царя, той с писма заповяда да се върне върху 
неговата глава замисленото зло, което беше наредил с хитрост против 
юдеите, и да бъдат обесени на бесилката той и синовете му.    
26Затова нарекоха онези дни Пурим, от името пур. Затова поради всички 
думи на това писмо и поради онова, което бяха опитали в това събитие и 
което им се беше случило, 
Аарон мълчеше когато Мойсей съгреши.. 
Числа 20:10-13 
10и като свикаха Мойсей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: 
Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?    
11Тогава Мойсей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и 
потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.    
12Но ГОСПОД каза на Мойсей и Аарон: Понеже не Ми вярвахте, за да Ме 
осветите пред израилтяните, затова вие няма да въведете това общество 
в земята, която им давам.    
13Това е водата на Мерива, защото израилтяните се препираха с ГОСПОДА и 
Той се освети сред тях. 
Аарон не влезе. 
Числа 20:23-29 
23Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон на планината Ор, до границите на 
Едомската земя:    
24Аарон ще се прибере при народа си, защото няма да влезе в земята, която 
съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата 
на Мерива.    
25Вземи Аарон и сина му Елеазар и ги изведи на планината Ор;   
26съблечи от Аарон одеждите му и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще 
се прибере при народа си и ще умре там.   
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27И Мойсей направи, както ГОСПОД заповяда; те се качиха на планината Ор 
пред очите на цялото общество.    
28Мойсей съблече от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елеазар; и 
Аарон умря там, на връх планината; а Мойсей и Елеазар слязоха от 
планината.    
29След като цялото общество видя, че Аарон умря, то целият Израилев дом 
оплакваха Аарон тридесет дни. 
Второзаконие 32:49-52 
49Изкачи се на планината Аварим, планината Нево, която е в Моавската 
земя срещу Ерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам на 
израилтяните за притежание;    
50и ще умреш на планината, на която се изкачваш, и ще се върнеш при 
своите хора, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се върна при 
своите хора;    
51защото не Ми се покорихте пред израилтяните при водите на Мерива 
Кадис в пустинята Цин, понеже не изявихте Моята святост пред 
израилтяните.    
52Затова отсреща ще видиш земята; но в нея няма да влезеш – в земята, 
която давам на израилтяните. 

 АГЕЙ И ЗАХАРИЯ, ДЕВОРА 
Езекиил 37 – демонстрира нуждата от това човешки съд да говори. 
Езекиил 37:1-14 
1ГОСПОДНАТА ръка беше върху мен и ме изведе чрез ГОСПОДНИЯ Дух, и ме 
постави сред поле, което беше пълно с кости.   
2И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното 
поле и бяха твърде сухи.    
3Той ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? Аз 
отговорих: Господи  ЙЕХОВА, Ти знаеш.   
4Пак ми каза: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте 
ГОСПОДНОТО слово.    
5Така казва Господ ЙЕХОВА на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас 
дух и ще оживеете;    
6ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и 
като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.   
7И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна 
да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си.   
8А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри 
отгоре; дух обаче нямаше в тях.    
9Тогава ми каза: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на 
духа: Така казва Господ ЙЕХОВА: Ела, дух, от четирите ветрища и духни 
върху тези убити, за да оживеят.    
10И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; 
и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска.    
11Тогава ми каза: Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето, те 
казват: Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.    
12Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ ЙЕХОВА: Ето, народе Мой, 
Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в 
Израилевата земя.   
13И ще познаете, народе Мой, че Аз съм ГОСПОД, когато отворя гробовете ви 
и ви изведа от тях.    
14След като вложа Духа Си у вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата 
земя; и ще познаете, че Аз, ГОСПОД, изговорих това и го извърших, казва 
ГОСПОД. 
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5012  наба (нау-бау); 
прост корен; да пророкувам, напр. да говоря (или да пея) чрез 
вдъхновение (в предричане или в прост разговор):  
KJV— пророкувай (-ки), правя пророк. 
 
Апостолската доктрина – шум и гърмене 
Общението – кост с кост 
Разчупването на хляба – сухожилия и плът 
Молитвата — дъх 
 
Не променяйте реда. В отклик на проповядването, този ред е установен и Бог 
прибавя към армията. 
 
REFORMATION — РЕФОРМАЦИЯ 

 ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ХРАМА НА ЕЗЕКИИЛ 8. 
 УСТАНОВЯВАНЕ НА АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА ДЕЯНИЯ 2:42 ЗА 

ГОЛЯМА БЛАГОДАТ. 
 ПРЕГЪРБЕНАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕФОРМИРАНА. 

 
RESTITUTION — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Давид направи възстановяване заради престъплението на Саул. 
2 Царе 21:1-14 
1В Давидовите дни настана глад за три години подред. Когато Давид се 
допита до ГОСПОДА  за причината,  ГОСПОД му каза: Поради Саул е и поради 
кръвожадния му дом, когато изби гаваонците.    
2Тогава царят повика гаваонците. (А гаваонците не бяха от израилтяните, 
но от останалите аморейци. Израелците бяха им се заклели да ги оставят 
да живеят, а Саул от ревност към израилтяните и юдеите беше поискал да 
ги избие.)    
3И така, Давид каза на гаваонците: Какво да ви сторя и с какво да извърша 
умилостивение, за да благословите ГОСПОДНОТО наследство?   
4А гаваонците му отвърнаха: Не е въпрос за сребро или злато между нас и 
Саул или неговия дом, нито е наша работа да убием човек в Израел. И той 
каза: Каквото кажете, ще направя за вас.   
5Тогава те казаха на царя: От синовете на човека, който ни е погубвал, 
който е изхитрувал против нас с цел да бъдем изтребени, така че да не 
оставаме в никои от Израилевите предели,    
6от тях нека ни бъдат дадени седем човека и ще ги обесим пред ГОСПОДА в 
Гавая, града на Саул, Господния избраник. И царят отвърна: Ще ги предам.    
7Обаче царят пожали Мемфивостей, син на Йонатан, Сауловия син, поради 
Господнята клетва помежду им, между Давид и Йонатан, Сауловия син.    
8Но царят взе Армоний и Мемфивостей, двамата сина на Ресфа, дъщеря на 
Айя, които тя беше родила на Саул, и петимата сина на Михала, Сауловата 
дъщеря, които тя беше родила на Адриил, син на меолатянина Верзелай,    
9и ги предаде в ръцете на гаваонците. И те ги обесиха на хълма пред 
ГОСПОДА. И седмината паднаха заедно, като бяха умъртвени в първите дни 
на жътвата, в началото на жътвата на ечемика.    
10Тогава Ресфа, дъщеря на Айя, взе вретище, постла го на канарата и от 
началото на жътвата, докато падна на телата дъжд от небето, не 
оставяше летящите птици да се допрат до тях денем, нито полските 
зверове нощем.   
11И съобщиха на Давид онова, което стори Ресфа, дъщеря на Айя, Сауловата 
наложница.    
12Тогава Давид отиде, взе костите на Саул и на сина му Йонатан от 
мъжете на Явис-галаад, които ги бяха грабнали от улицата на Ветасан, 
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където ги бяха обесили филистимците в деня, когато филистимците убиха 
Саул в Гелвуе,   
13и изнесе оттам костите на Саул и на сина му Йонатан. Събраха и 
костите на обесените.    
14И погребаха костите на Саул и на сина му Йонатан в Сила, във 
Вениаминовата земя, в гроба на баща му Кис; и изпълниха всичко, което 
заповяда царят. След това Бог се умилостиви към земята. 
 
SACRIFICE — ЖЕРТВА 
Доброволно ощетяване или неудобство претърпяно заради нещо друго. 
Неегоистични добри дела заради другите. 
Краткотрайна загуба вместо по-голяма печалба.  
Жертвата е главната отличителна черта на Божиите слуги. 
 
Жертвата на Исус разчупи проклятието.  
Жертвата на хвала на Йосафат. 
ПРИМЕРА НА ИСУС: 
ИСУС 
Филипяни 2:6-11 
6Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да 
държи равенството с Бога,     
7но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен 
на хората;     
8и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст.     
9Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,     
 
ИСУС Е ВИСОКО ИЗДИГНАТ ЗАРАДИ ЖЕРТВАТА СИ. 
Римляни 15:3 
Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но както е писано:   
„Укорите на онези, които укоряваха Тебе,   
паднаха върху Мене“. 
Покорството е по-добро от жертва, но жертвата винаги изисква покорство. 
1 Царе 15:22 
И Самуил каза: Всеизгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на 
ГОСПОДА, както послушанието на ГОСПОДНИЯ глас? Ето, послушанието е по-
приемливо от жертвата и покорността – от тлъстината на овни. 
 
ПРИМЕРА НА АВРААМ 
1. ПОЖЕРТВАНЕ НА СТАРИТЕ ВИ БОГОВЕ 
Битие 12:1-4 
1Тогава ГОСПОД каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от 
бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.    
2Ще те направя голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще 
бъдеш за благословение.    
3Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те 
кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.   
4И така, Аврам тръгна, според както му каза ГОСПОД, и Лот тръгна с него. А 
Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан. 

 АВРААМ ПОЖЕРТВА ПОЗНАТОТО МЯСТО, ЗА ДА СЕ ПОКОРИ НА 
БОГ. 

 ТОЙ СЪЩО ПОЖЕРТВА И СВОЯ БОГ ЛУНА. 
Прегледайте атрибутите на истинския Бог. 
МНОГО ХОРА ПРАВЯТ ТАЗИ ЖЕРТВА ПО ВРЕМЕ НА ОБРЪЩАНЕТО. 
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 ТАЗИ ЖЕРТВА ДЕМОНСТРИРА ОТКЪСВАНЕТО МУ ОТ СТАРОТО И 
ПРЕГРЪЩАНЕТО НА НОВОТО. 

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: „СВЪРЗВАНЕ“ И „ЕЛИСЕЙ“ 
2. ПОЖЕРТВАНЕ НА СВЕТА 
Битие 12:10 
А в земята настана глад; затова Аврам слезе в Египет да поживее там, 
понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя. 
АВРААМ ПРЕЖИВЯ ГЛАД, КОГАТО СЕ ПОКОРИ НА БОГ. КОГАТО СЕ 
ПОКОРИТЕ НА БОГ ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД. 
ГРЕШКА: Във време на глад никога не бягайте в света. 
Битие 13:1-2 
1Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с 
Лот, и замина към южната страна.    
2Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. 
 
АВРААМ ПОЖЕРТВА ЕГИПЕТ — КАРТИНА НА СВЕТА 
1 Йоан 2:15-17 
15Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него 
няма любов към Татко.    
16Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на 
очите и надмеността в живота, не е от Татко, но от света;   
17и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, 
пребъдва до века. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ „СВЯТ“. 
САМСОН СЕ СВЪРЗА С БЛУДНИЦА.  
ИСТИНСКО ОБРЪЩАНЕ: повече не се наслаждавате на песните на Вавилон, 
повече не се наслаждавате на танците или гуляите на Вавилон, повече не се 
храните с това, с което се храни Вавилон. Това отделяне е жертва – лична 
отговорност.   
3. ПОЖЕРТВАНЕ НА ВАШИТЕ РОДНИНИ (сантиментални връзки) 
АВРААМ ПРЕОТСТЪПИ НА ЛОТ ПРЪВ ДА ИЗБЕРЕ ЗЕМЯ. 
Битие 13:5-9 
5Също и Лот, който придружаваше Аврам, имаше овце, говеда и шатри.    
6И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им 
беше много и не можеха да живеят заедно,    
7появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. (По това 
време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя.)    
8Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля ти се, спречкване между мен и 
теб и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя.    
9Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш 
наляво, аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. 
Битие 13:14-18 
14И ГОСПОД каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Погледни от 
мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад;    
15защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти 
до века.    
16И ще направя потомството ти многочислено като земния прах; така че 
ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи.   
17Стани, обходи надлъж и нашир земята, защото на тебе ще я дам.    
18Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите 
дъбове, които са в Хеврон; и там издигна жертвеник на ГОСПОДА. 
Лот беше племенник на Авраам. Авраам се отдели от Лот. 
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ТОВА Е СЛЕДВАЩАТА ЖЕРТВА ВЪВ ВАШАТА МИГРАЦИЯ С БОГ — ВАШИТЕ 
РОДНИНИ. 
Матей 12:46-50 
46Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха 
навън и искаха да Му говорят.   
47И някой си Му каза: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти 
говорят.   
48А Той отговори на този, който Му каза, това:  Коя е майка Ми и кои са 
братята Ми?   
49И като посочи с ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята 
Ми!      
50Защото който върши волята на Моя Баща, Който е на небесата, той Ми е 
брат и сестра, и майка. 
Не участвайте в идолопоклонските празници на вашите роднини. 
4. ПОЖЕРТВАНЕ НА ЛЮБОВТА ВИ КЪМ ПАРИТЕ 
Битие 14:18-24 
18Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния 
Бог, изнесе хляб и вино    
19и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, 
Създател на небето и на земята;    
20благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята 
ръка. И Аврам му даде десятък от всичко.   
21А Содомският цар каза на Аврам: Дай ми хората, а имота задръж за себе 
си.    
22Но Аврам отговори на Содомския цар: Аз вдигнах ръката си пред ГОСПОДА, 
Всевишния Бог, Създател на небето и на земята,    
23и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, нито конец, нито ремък за 
обувки, да не би да кажеш: Аз обогатих Аврам.     
24Приемам само онова, което изядоха момците; и дела на мъжете, които 
дойдоха с мен: Анер, Есхол и Мамврий – те нека вземат дела си. 
АВРААМ ДАДЕ НА МЕЛХИСЕДЕК 10%, А НА ЦАРЯ НА САЛИМ 90%. 
ТОЙ ДАДЕ ЦЕЛИЯТ СИ ПРИХОД. 
ТОЙ ПОЖЕРТВА ЛЮБОВТА СИ КЪМ ПАРИТЕ. 
ПОМИСЛЕТЕ ЗА ГИЕЗИЙ, АХАН И САУЛ. 
5. ПОЖЕРТВАНЕ НА НЕПРАВИЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Битие 21:9-14 
9А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото беше родила на Авраам, 
се присмива;    
10затова каза на Авраам: Изгони тази слугиня и сина й; защото синът на 
тази слугиня няма наследство с моя син Исаак.    
11Тези думи обаче се видяха на Авраам твърде тежки заради сина му Исмаил.    
12Но Бог каза на Авраам: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята 
ти; относно всичко, което ти каже Сара, послушай думите й, защото по 
името на Исаак ще се наименува твоето потомство.    
13Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твой син.    
14Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мях с вода и ги даде на 
Агар, като ги сложи на рамото й; даде й още детето и я изпрати. А тя 
тръгна и се заблуди в пустинята Вирсавее. 
 
АВРААМ ПОЖЕРТВА АГАР И ИСМАИЛ. 
АГАР ИЗПЪЛНИ МИНАЛАТА МУ НУЖДА, НО НЕ БЕШЕ ПОДХОДЯЩА ЗА 
БОЖИИТЕ ЦЕЛИ В ЖИВОТА МУ. 
АГАР ОЗНАЧАВА „ВПРИМЧВАНЕ“. 
ДАВИД УБИ МОАВЦИТЕ, КОИТО ПО-РАНО В ЖИВОТА МУ СЕ ПОГРИЖИХА 
ЗА РОДИТЕЛИТЕ МУ. 
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ПОМИСЛТЕ ЗА СОЛОМОН И ЖЕНИТЕ МУ. 
СЪЩО ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЕЗДРА И НЕГОВИТЕ ЕЗИЧЕСКИ ЖЕНИ. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ „КОМПАНИЯ“. 
6. ПОЖЕРТВАНЕ НА ВАШИЯ ИСААК 
Битие 22:1-3 
1След тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме. А той 
отговори: Ето ме.    
2И Бог каза: Вземи сега единствения си син, когото обичаш, сина си Исаак, и 
иди в местността Мория, и го принеси там във всеизгаряне на един от 
хълмовете, за който ще ти кажа.   
3И така, на сутринта Авраам подрани и оседла осела си, и взе със себе си и 
двама от слугите си и сина си Исаак; и като нацепи дърва за всеизгарянето, 
стана и отиде на мястото, за което Бог му беше казал. 
АВРААМ ЧУ БОГ ДА ГО ПРИЗОВАВА ПО ИМЕ. ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО АВРААМ 
ЧУВАШЕ БОГ, ТОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ДАВА НЕЩО. 
ТОЗИ ПЪТ БОГ ПОИСКА ОТ НЕГО ДА ПОЖЕРТВА СВОЯ ИСААК (СМЯХ) 
АВРААМ НЕ ДИСКУТИРА ТОВА С ЖЕНА СИ ИЛИ С ТЪЩА СИ. 
Има нещо по-велико от вашата цел – това е Неговата цел. ИСААК 
ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ ЦЕЛТА НА АВРААМ. ТУК БОГ ИСКАШЕ ОТ НЕГО ДА 
ПОЖЕРТВА СВОЯТА ЦЕЛ. 
Моята храна е да върша Неговата воля. Неговата воля е по-велика от моята цел. 
 
ПОЛЗИТЕ ОТ ЖЕРТВАТА: 
 
АВРААМ ПОЛУЧИ ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ЙЕХОВА ИРЕ САМО КОГАТО СЕ 
ОПИТА ДА ПОЖЕРТВА ИСААК. 
1. ОТКРОВЕНИЕ — АВРААМ — ТИГЪР 

 АВРААМ 
Битие 22:10-13 
10И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си.   
11Тогава ангел ГОСПОДЕН му викна от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И 
той отговори: Ето ме.     
12Ангелът каза: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му 
направиш нещо; защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали 
за Мен и сина си, единствения си син.   
13Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата 
си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо 
сина си. 
СЛЕД ТЕЗИ СЪБИТИЯ АВРААМ ЧУ ОТ БОГ. 
Деяния 19:18-20 
18И мнозина от повярвалите идваха и се изповядваха, и разкриваха делата 
си.   
19Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги 
изгаряха пред всички, и като пресметнаха цената им, установиха, че беше 
петдесет хиляди сребърника.    
20Така Господното учение растеше силно и вземаше надмощие. 
КОГАТО АВРААМ ОСВОБОДИ ФИНАНСИ: 
Битие 15:1 
След тези събития ГОСПОДНОТО слово дойде на Аврам във видение и каза: Не 
бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. 

 СОЛОМОН 
3 Царе 3:3-14 
3И Соломон възлюби ГОСПОДА и ходеше в повеленията на баща си Давид. Само 
че принасяше жертви и кадеше по високите места.     
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4Един ден царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, защото това 
беше главното високо място. Соломон принесе хиляда всеизгаряния на онзи 
жертвеник.    
5А в Гаваон ГОСПОД се яви на Соломон на сън през нощта. Бог му каза: Искай, 
каквото желаеш да ти дам.    
6А Соломон отговори: Ти показа голяма милост към слугата Си, баща ми 
Давид, понеже той ходи пред Тебе във вярност, правда и сърдечна правота 
спрямо Тебе. Ти си запазил за него тази голяма милост, че си му дал син да 
седи на престола му, както е днес.    
7Сега, ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си направил слугата Си цар вместо баща ми 
Давид. А аз съм малко момче; не зная как да постъпвам.    
8Слугата Ти е сред Твоя народ, който Ти си избрал, народ многоброен, който 
поради множеството си не може да се изброи, нито да се пресметне.    
9И така, дай на слугата Си разумно сърце, за да съди народа Ти, за да 
различава между добро и зло. Защото кой може да съди този Твой голям 
народ?!   
10Тези думи бяха угодни на ГОСПОДА, понеже Соломон поиска именно това.    
11И Бог му каза: Понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, 
нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите 
си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие,    
12ето, сторих според желанието ти. Дадох ти мъдро и разумно сърце, така 
че преди тебе не е имало подобен на тебе, нито след тебе ще се издигне 
подобен на теб.    
13А при това ти дадох и каквото не си поискал – и богатство, и слава, така 
че между царете няма да има подобен на тебе през всичките ти дни.    
14Ако ходиш в Моите пътища и пазиш наредбите и заповедите Ми, както 
ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. 
Соломон се добра до Бог от едно неправилно място чрез жертва. 
2. НАРАСТВАНЕ (ФИСОН) 

 АВРААМ 
ЙЕХОВА ИРЕ (СНАБДЯВАНЕ) 
Битие 22:13-14 
13Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата 
си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо 
сина си.   
14И Авраам нарече това място Йехова-ире; и така се казва и до днес: На 
хълма ГОСПОД ще промисли. 
АВРААМ ПОЛУЧИ ОТКРОВЕНИЕ ЗА ЙЕХОВА ИРЕ ЕДВА КОГАТО 
ПОЖЕРТВА ИСААК. ДРУГИТЕ ЖЕРТВИ НЕ АКТИВИРАХА ТОЗИ ПРИНЦИП. 
Филипяни 4:19 
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в 
Христос Исус. 

 ВДОВИЦАТА ОТ САРЕПТА. 
3 Царе 17:10-16 
10И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, 
там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: Донеси 
ми, моля те, малко вода в съд да пия.   
11А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: Донеси ми, моля 
те, и залък хляб в ръката си.   
12А тя отговори: Заклевам се в живота на ГОСПОДА, твоя Бог, нямам нито 
една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в 
стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за 
сина ми – да го изядем и да умрем.   
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13Тогава Илия й каза: Не бой се! Иди и направи, както каза; но омеси от 
брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за 
себе си и за сина си,   
14защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Делвата с брашното няма 
да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато 
ГОСПОД даде дъжд на земята.   
15И тя отиде да направи, каквото Илия й каза. Така тя, Илия и домът й 
ядоха много дни.   
16Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля 
според словото, което ГОСПОД говори чрез Илия. 
Притчи 3:9-10 
9Почитай ГОСПОДА от имота си  
и от първото на целия доход.    
10Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие  
и линовете ти ще преливат от ново вино. 
Малахия 3:10-12 
10Донесете всички десятъци в съкровищницата,  
за да има храна в дома Ми,  
и Ме опитайте сега за това,  
казва ГОСПОД на Силите,  
дали няма да ви разкрия небесните отвори  
да излея благословение върху вас,  
така че да не стига място за него.    
11И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,  
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;  
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,  
казва ГОСПОД на Силите.   
12Всички народи ще ви облажават,  
защото ще бъдете желана земя,  
казва ГОСПОД на Силите. 
2 Коринтяни 9:6-11 
6А това казвам, че  който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее 
щедро, щедро и ще пожъне.    
7Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от 
принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.    
8А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате 
винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да 
изобилствате във всяко добро дело;    
9както е писано:   
„Разпръсна щедро, даде на бедните,   
правдата му трае до века“.    
10А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи 
вашето семе за сеене и ще прави да изобилстват плодовете на вашата 
правда,    
11За да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която 
чрез нас ще предизвика благодарност към Бога. 
3.  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СИЛА — ГИОН — ПРОБИВ 
3.1 АВРААМ И ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ПОРТАТА 
Битие 22:17 
ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти 
като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти 
ще завладее портата на неприятелите си; 
3.2 ИСУС И ВЪЗКРЕСЕНСКАТА СИЛА 
Матей 27:50-54 
50А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.    
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51И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре до долу, земята се 
разтресе, скалите се разпукаха,   
52гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,   
53които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в 
святия град и се явиха на мнозина.    
54А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха 
земетресението и всичко, което стана, много се уплашиха и казаха: 
Наистина този беше Син на Бога. 
 
4. ПЛОДОВИТОСТ — ЕФРАТ (ПШЕНИЧЕНО ЗЪРНО) 

 АВРААМ 
Битие 22:14-18 
14И Авраам нарече това място Йехова-ире; и така се казва и до днес: На 
хълма ГОСПОД ще промисли.   
15Тогава втори път ангел ГОСПОДЕН викна на Авраам от небето и каза:    
16В Себе Си се заклевам, казва ГОСПОД, че понеже си направил това нещо и не 
пожали сина си, единствения си син,    
17ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти 
като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти 
ще завладее портата на неприятелите си;    
18в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото 
си послушал гласа Ми. 

 ПРИНЦИПА НА СМЪРТТА 
Йоан 12:24 
Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, 
то си остава само; но ако умре, дава много плод. 

 ОБЕЩАНИЕТО НА ИСУС 
Матей 19:27-30 
27Тогава Петър Му отговори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; 
тогава какво ще имаме?    
28А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, 
когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме 
последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите 
дванадесетте Израилеви племена.     
29И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, 
или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще 
наследи вечен живот.     
30Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните – първи. 
Лука 18:29-30 
29А Той им каза: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или 
жена, или братя, или родители, или деца заради Божието царство,     
30който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия 
свят – вечен живот. 
3.3 ДАВИД 

 ДАВИД БЕШЕ САМ СРЕЩУ ГОЛИАТ. 
1 Царе 17 

 ДАВИД СЕ ОТКАЗА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗКАЧВАНЕ НА 
ПРЕСТОЛА, КАТО НЕ УБИ САУЛ. 

1 Царе 24:3-22 
3Той стигна при кошарите на овцете край пътя, където имаше пещера. Там 
Саул влезе по нуждата си, а Давид и мъжете му се криеха по-навътре в 
пещерата.    
4И мъжете с Давид му казаха: Ето деня, за който ГОСПОД ти каза: Аз ще 
предам неприятеля ти в ръката ти и ще постъпиш с него, както ти се 
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вижда за добре. Тогава Давид стана и отряза скришно полата на Сауловата 
мантия.    
5А по-късно Давид се смути в сърцето си затова, че отряза Сауловата пола.    
6Тогава каза на мъжете си: Да не ми даде ГОСПОД да сторя това на господаря 
си, ГОСПОДНИЯ помазаник, да вдигна ръка против него; защото е ГОСПОДНИЯТ 
помазаник.    
7С тези думи Давид спря мъжете си и не ги остави да нападнат Саул. А Саул 
излезе от пещерата и отиде по пътя си.   
8После Давид стана, излезе от пещерата и извика след Саул: Господарю Мой, 
царю! И когато Саул погледна зад себе си, Давид се наведе с лице до земята и 
се поклони.    
9И Давид каза на Саул: Защо слушаш думите на хора, които казват: Ето, 
Давид иска злото ти?   
10Ето, днес очите ти виждат как ГОСПОД те предаде в ръката ми този ден в 
пещерата. И някои предложиха да те убия; но аз те пожалих, защото си 
казах: Не искам да вдигна ръка против господаря си, защото е ГОСПОДНИЯТ 
помазаник.    
11Виж още, татко мой, виж, полата на мантията ти е в ръката ми; и от 
това, че отрязах полата на мантията ти, но не те убих, разбери и виж, че 
няма нито злоба, нито престъпление в ръката ми и че не съм съгрешил 
против тебе, при все че ти ме преследваш, за да отнемеш живота ми.     
12ГОСПОД нека съди между мен и теб и ГОСПОД нека ми въздаде за теб; обаче 
моята ръка няма да се вдигне против тебе.   
13Както казва поговорката на древните: От беззаконните произхожда 
беззаконие; но моята ръка няма да се вдигне против тебе.    
14След кого е излязъл Израилевият цар? Кого преследваш ти? След умряло 
куче, след една бълха.    
15И така, ГОСПОД нека бъде съдия и нека съди между мен и тебе, нека види, 
нека се застъпи за делото ми и нека ме избави от ръката ти.    
16След като Давид изговори тези думи на Саул, Саул каза: Това твоят глас 
ли е, сине мой, Давиде? И Саул плака с висок глас.    
17И каза на Давид: Ти си по-праведен от мене, защото ти ми се отплати с 
добро, а аз ти мислех злото.    
18Ти показа днес, че си ми направил добро, защото, когато ГОСПОД ме беше 
предал в ръцете ти, ти не ме уби.   
19Понеже кой човек, като намери неприятеля си, би го оставил да си отиде 
по пътя невредим? И така, ГОСПОД да ти въздаде добро за това, което ти ми 
направи днес.    
20Сега познавам, че наистина ти ще станеш цар и че Израилевото царство 
ще се утвърди в твоята ръка.    
21 И така, закълни ми се сега в ГОСПОДА, че няма да изтребиш потомството 
ми след мен и че няма да погребеш името ми от бащиния ми дом.    
22И Давид се закле на Саул. Тогава Саул си отиде у дома, а Давид и мъжете 
му се изкачиха на скалистото място. 

 ДАВИД СЕ ОТКАЗА ОТ ЦАРСКИТЕ СИ ОДЕЖДИ ПРИ ТАНЦУВАНЕТО 
ПО ЕДИН НЕДОСТОЕН НАЧИН. 

2 Царе 6:12-23 
12И така, известиха на цар Давид, че ГОСПОД е благословил дома на Овид-
едом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с 
веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едом в Давидовия град.    
13И когато тези, които носеха ГОСПОДНИЯ ковчег, преминаха шест крачки, 
той пожертва говеда и угоени телета.    
14А Давид танцуваше пред ГОСПОДА с всичката си сила и беше препасан с 
ленен ефод.    
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15Така Давид и целият Израилев дом пренесоха ГОСПОДНИЯ ковчег с 
възклицание и тръбен звук.    
16А когато ГОСПОДНИЯТ ковчег влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата 
дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и 
танцуваше пред ГОСПОДА, го презря в сърцето си.    
17Донесоха ГОСПОДНИЯ ковчег и го положиха на мястото му, сред шатъра, 
който Давид беше поставил за него. А Давид принесе всеизгаряния и мирни 
приноси пред ГОСПОДА.    
18И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните 
приноси, благослови народа в името на ГОСПОДА на Силите.    
19Той раздаде на целия народ, т. е. на цялото множество израилтяни, мъже 
и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо 
грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.    
20А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата 
дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израилевият 
цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, 
както се съблича безсрамно един никакъв човек!    
21А Давид отговори на Михала: Пред ГОСПОДА, Който предпочете мене пред 
баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над ГОСПОДНИЯ народ, 
над Израел – да! – пред ГОСПОДА танцувах.   
22И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи; а от 
слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан.   
23Затова Михала, Сауловата дъщеря, остана бездетна до деня на смъртта 
си. 

 ДАВИД СЕ ПОГРИЖИ ЗА ЕГИПТЯНИНА, КОЙТО ГО ДОВЕДЕ ДО 
ГОСПОДСТВО. 

1 Царе 30:9-16 
9Тогава Давид тръгна с шестстотинте мъже, които бяха с него, и стигнаха 
до потока Восор, където се спряха изостаналите назад;    
10понеже назад останаха двеста души, които бяха дотолкова уморени, че не 
можеха да преминат потока Восор. А Давид и четиристотин мъже 
продължиха преследването   
11и на полето намериха един египтянин, когото доведоха при Давид; и му 
дадоха хляб да яде и го напоиха с вода,    
12дадоха му и част от наниз смокини и два грозда сухо грозде. И след като 
той се нахрани, духът му се върна в него, защото три дни и три нощи не 
беше ял хляб, нито беше пил вода.   
13Давид го попита: Кой си ти и от къде си? И той отвърна: Аз съм млад 
египтянин, слуга на един амаличанин. Господарят ми ме остави, понеже се 
разболях преди три дни.    
14Ние нападнахме южната земя на херетците и Юдовите земи, и южната 
земя на Халев, и опожарихме Сиклаг.   
15Тогава Давид му каза: Ще ме отведеш ли при тази дружина? А той 
отговори: Закълни ми се в Бога, че няма да ме убиеш, нито ще ме предадеш в 
ръката на господаря ми, и ще те заведа при тях.    
16И когато ги заведе, те видяха, че амаличаните бяха разпръснати по 
цялата местност и ядяха, пиеха и се веселяха поради цялата плячка, която 
бяха взели от филистимската земя и от Юдовата земя. 
1 Царе 30:17-20 
17И Давид ги поразяваше от зазоряване чак до вечерта на другия ден, така че 
нито един от тях не се избави, освен четиристотин момци, които се качиха 
на камили и побегнаха.   
18Така Давид си върна всичко, което бяха взели амаличаните; също и двете 
си жени отърва Давид.    
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19Нищо не беше изгубено: нито малко, нито голямо, нито синове, нито 
дъщери, нито плячка, нито каквото и да било нещо, което бяха заграбили от 
тях; Давид върна всичко.   
20Също Давид взе всичките овце и говеда; и като караха това стадо пред 
него, казваха: Това е Давидовата плячка.  

 ДАВИД КУПИ ХАРМАНА НА ОРНА. 
2 Царе 24:16-25 
16А когато ангелът простря ръката си към Ерусалим, за да го погуби, 
ГОСПОД се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига 
вече; оттегли сега ръката си. А ангелът ГОСПОДЕН беше близо до хармана на 
евусееца Орна.    
17И когато видя ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на 
ГОСПОДА: Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие. Тези овце какво са 
направили? Над мене, моля Ти се, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом.    
18В същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Излез, издигни жертвеник на 
ГОСПОДА на хармана на евусееца Орна.   
19И така, Давид излезе според думата на Гад, както заповяда ГОСПОД. 
20А Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна 
излезе и се поклони на царя с лице до земята.    
21Тогава Орна каза: Защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си? А 
Давид отговори: Да купя хармана от тебе, за да издигна жертвеник на 
ГОСПОДА, за да престане язвата между народа.    
22А Орна каза на Давид: Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в 
жертва каквото му се вижда за добре; ето воловете за всеизгаряне и 
диканите, и впряга на воловете за дърва.    
23Всичко това, о, царю, Орна дава на царя. Орна прибави също: ГОСПОД, 
твоят Бог, да има благоволение към теб.    
24А царят каза на Орна: Не! Непременно ще го купя от тебе за определена 
цена; защото не искам да принеса на ГОСПОДА, моя Бог, всеизгаряния, за 
които не съм платил нищо. И така, Давид купи хармана; а воловете купи за 
петдесет сребърни сикъла.    
25Там Давид издигна жертвеник на ГОСПОДА и принесе всеизгаряния и мирни 
приноси. И ГОСПОД прие молбата за земята и язвата престана сред Израел. 
3.4 МОАВ 
4 Царе 3:26-27 
26Моавският цар, когато видя, че губи сражението, събра около себе си 
седемстотин мечоносци, за да пробият път до едомския цар; но не можаха.   
27Тогава той взе първородния си син, който щеше да се възцари вместо него, и 
го принесе в жертва всеизгаряне на стената. Затова настана голямо 
възмущение сред израилтяните; и те се оттеглиха от него и се върнаха в 
земята си. 
ВРАГЪТ РАЗБИРА СИЛАТА НА ЖЕРТВАТА. 
3.5 ЕЛИСЕЙ – РОВА Е НАПЪЛНЕН С ВОДА СЛЕД ЖЕРТВАТА НА КОПАЕНЕ. 
4 Царе 3:14-22 
14А Елисей каза: Заклевам се в живота на ГОСПОДА на Силите, на Когото 
служа, че наистина, ако не почитах присъствието на Юдейския цар 
Йосафат, не бих погледнал към тебе, нито бих те видял.    
15А сега ми доведете един музикант. Докато музикантът свиреше, 
ГОСПОДНАТА ръка дойде върху Елисей.    
16И той каза: Така говори ГОСПОД: Направи цялата тази долина на трапове;   
17защото така казва ГОСПОД: Без да видите вятър и дъжд, пак тази долина 
ще се напълни с вода; и ще пиете вие, добитъкът ви и животните ви.   
18Но това е малко нещо пред очите на ГОСПОДА. Той освен това ще предаде и 
Моав в ръката ви;   
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19и ще победите всеки укрепен град и всеки отбран град, ще повалите всяко 
добро дърво, ще запушите всички водни извори и ще засипете с камъни всяка 
добра земя.    
20На сутринта, когато се принасяше приносът, ето, дойдоха води от 
едомския път и земята се напълни с вода.   
21А като чуха всички моавци, че царете са дошли да се бият с тях, се събраха 
всички, които можеха да държат меч и нагоре, и застанаха на границата.   
22След като станаха на сутринта и слънцето изгря върху водите, моавците 
видяха водите отсреща червени като кръв и казаха: 
3.6 ИЛИЯ – ОГЪНЯ ПАДА СЛЕД ВЕЧЕРНАТА ЖЕРТВА 
3 Царе 18:36-38 
36А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: ГОСПОДИ, 
Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в 
Израел и аз – Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тези 
неща.   
37Послушай ме, ГОСПОДИ, послушай ме, за да познае този народ, че Ти, 
ГОСПОДИ, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад.    
38Тогава огън от ГОСПОДА падна, изгори всеизгарянето, дървата, камъните и 
пръста, и облиза водата, която беше в изкопа. 
3.7 СЛОМОН – СЛАВАТА ПАДА СЛЕД ЖЕРТВАТА. 
3 Царе 3:3-14 
3И Соломон възлюби ГОСПОДА и ходеше в повеленията на баща си Давид. Само 
че принасяше жертви и кадеше по високите места.     
4Един ден царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, защото това 
беше главното високо място. Соломон принесе хиляда всеизгаряния на онзи 
жертвеник.    
5А в Гаваон ГОСПОД се яви на Соломон на сън през нощта. Бог му каза: Искай, 
каквото желаеш да ти дам.    
6А Соломон отговори: Ти показа голяма милост към слугата Си, баща ми 
Давид, понеже той ходи пред Тебе във вярност, правда и сърдечна правота 
спрямо Тебе. Ти си запазил за него тази голяма милост, че си му дал син да 
седи на престола му, както е днес.    
7Сега, ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си направил слугата Си цар вместо баща ми 
Давид. А аз съм малко момче; не зная как да постъпвам.    
8Слугата Ти е сред Твоя народ, който Ти си избрал, народ многоброен, който 
поради множеството си не може да се изброи, нито да се пресметне.    
9И така, дай на слугата Си разумно сърце, за да съди народа Ти, за да 
различава между добро и зло. Защото кой може да съди този Твой голям 
народ?!   
10Тези думи бяха угодни на ГОСПОДА, понеже Соломон поиска именно това.    
11И Бог му каза: Понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, 
нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите 
си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие,    
12ето, сторих според желанието ти. Дадох ти мъдро и разумно сърце, така 
че преди тебе не е имало подобен на тебе, нито след тебе ще се издигне 
подобен на теб.    
13А при това ти дадох и каквото не си поискал – и богатство, и слава, така 
че между царете няма да има подобен на тебе през всичките ти дни.    
14Ако ходиш в Моите пътища и пазиш наредбите и заповедите Ми, както 
ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. 
Соломон се добра до Бог от едно неправилно място чрез жертва. 
 
3 Царе 8:1-12 
1Тогава Соломон събра при себе си в Ерусалим Израилевите старейшини и 
всички началници на племената, началниците на бащините домове на 
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израилтяните, за да възнесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия 
град, който е Сион.    
2И така, всички Израилеви мъже се събраха при цар Соломон на празника в 
месец Етаним, който е седмият месец.    
3А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, свещениците вдигнаха 
ковчега.    
4Те занесоха ГОСПОДНИЯ ковчег и шатъра за срещане с всичките святи 
принадлежности, които бяха в шатъра. Свещениците и левитите ги 
занесоха.    
5А цар Соломон и цялото Израилево общество, колкото се бяха събрали при 
него, бяха с него пред ковчега и пожертваха овце и говеда, които по броя си не 
можеха да се пресметнат или да се изброят.    
6Така свещениците внесоха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет на мястото му в 
светилището на дома, в пресвятото място, под крилата на херувимите.   
7Защото херувимите бяха с разперени крила над мястото на ковчега. 
Херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.    
8И върлините бяха издадени, така че от святото място пред светилището 
се виждаха краищата им, но навън не се виждаха. Те са там и до днес. 
9В ковчега нямаше друго освен двете каменни плочи, които Мойсей положи 
там, на Хорив, където ГОСПОД сключи завет с израилтяните, когато бяха 
излезли от Египетската земя.    
10А щом свещениците излязоха от светилището, облакът изпълни 
ГОСПОДНИЯ дом,   
11така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, 
защото ГОСПОДНАТА слава изпълни ГОСПОДНИЯ дом.    
12Тогава Соломон каза: ГОСПОД е казал, че ще обитава в мрак. 
 
ПРОБИВА НА ЙОНА СЛЕД ЖЕРТВАТА НА БЛАГОДАРЕНИЕ 
3.8  ЖЕНАТА С КРЪВОТЕЧЕНИЕТО  
3.9  СЛЕПИЯ ВАРТИМЕЙ 
3.10  МАКЕДОНСКАТА ЦЪРКВА 
2 Коринтяни 8:1-5 
1При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите 
в Македония,    
2че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и 
дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на 
тяхната щедрост.   
3Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже 
вън от силата си,    
4като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да 
участват и те в служението на светиите.   
5И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на 
Господа и, по Божията воля, на нас; 
Филипяни 4:15-19 
15А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах 
делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе 
във връзка с мене за даване и вземане;   
16защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.    
17Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.    
18Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от 
Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога.    
19А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в 
Христос Исус. 
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3.11. ЯКОВ В ДОМА НА ВУЙЧО СИ ЛАВАН 
Битие 30:33 
И занапред, когато дойдеш да прегледаш заплатата ми, моята правота ще 
засвидетелства за мене – всяка коза, която не е капчеста и пъстра, и всяка 
овца, която не е черна, тя, ако се намери при мене, ще се смята за крадена. 
Праведността на Яков беше жертвата, която направи. 
Битие 31:38-42 
38Двадесет години вече съм бил при теб, овцете ти и козите ти не се 
изяловиха и овните на стадото ти не изядох.    
39Разкъсано от звяр не ти донесох, аз теглих загубата. От мене ти 
изискваше откраднатото, било, че се открадне през деня или през нощта.   
40Ето как беше с мене: през деня пекът ме изтощаваше, а през нощта – 
мразът, и сънят бягаше от очите ми.    
41Двадесет години вече съм бил в дома ти; четиринадесет години ти 
работих за двете ти дъщери и шест години за овцете ти; и ти десет пъти 
промени заплатата ми.    
42Ако не беше с мене бащиният ми Бог, Бог на Авраам, Бог, от Когото се бои 
Исаак, ти без друго би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и 
труда на ръцете ми и те изобличи през нощта. 
3.12. ЕПАФРОДИТ 
Филипяни 2:25-30 
25Сметнах обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник 
и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите,    
26понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.   
27И наистина, той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост – и не 
само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.   
28Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате 
пак и аз да скърбя по-малко.    
29И така, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,    
30понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи 
живота си на опасност, за да допълни липсата на вашето служение към мен. 
3.13. ПАВЕЛ 
Филипяни 3:7-8 
7Но това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба заради 
Христос.    
8А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – 
познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и 
смятам всичко за измет, само Христос да придобия 
Колосяни 1:24-26 
24Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам 
недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, 
което е църквата,    
25на която аз станах служител по Божията наредба, която ми беше 
възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,     
26т. е. тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри 
на Неговите светии; 
2 Коринтяни 4:9-12 
9гонени сме, но не изоставени; поваляни сме, но не погубени.    
10Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото 
ни и животът на Исус.    
11Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт заради Исус, за да се 
яви и животът на Исус в нашата смъртна плът.    
12Така че смъртта действа в нас, а животът във вас. 
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1 Коринтяни 4:9-16 
9защото, струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като 
хора, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света – на ангели и на 
хора;    
10ние – безумни заради Христос, а вие – разумни в Христос, ние – слаби, а вие 
– силни, вие – славни, а ние – опозорени.    
11Ние до този час гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,    
12и работим, за да се прехранваме сами. Когато ни подиграват, ние ги 
благославяме, гонят ли ни – търпим,    
13хулят ли ни – отнасяме се кротко. Станахме като измет на света – и 
досега всички ни имат за отрепки.    
14Не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като възлюбени мои деца.    
15Защото ако бихме имали и десетки хиляди наставници в Христос, пак 
много бащи нямате; понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието.    
16Затова ви се моля, бъдете мои подражатели. 
Филипяни 2:17 
Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението 
на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам. 
 
SEED — СЕМЕ 
СИЛАТА НА СЕМЕТО В РАЗЧУПВАНЕ НА ПРОКЛЯТИЕТО 
Вашият дар, подарък, пари са семе. 
Притчи 17:8 
Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му;  
накъдето и да бъде обърнат, той се показва изящен. 
Семето на Авигея не беше просто храната, а отношение на примирение. Семето 
не са просто парите. Има други неща в семето. Плътските виждат само парите. 
Семето на Мария не беше парфюма, а любовта в семето. Семето на Варнава 
имаше насърчение в себе си. СЕМЕТО НЕ СА ПРОСТО ПАРИТЕ. ВАШЕТО 
СЕМЕ СА ПАРИТЕ И КОМПОНЕНТИТЕ, КОИТО ВЪРВЯТ С НЕГО. Симон 
магьосника имаше замърсено семе. 
КАК ГОВОРИ ЖЕРТВАТА ВИ ОТВЪД ГРОБА? 
 
ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА СЕМЕ – „СПЕРМА“ 
 
SECURES YOUR FUTURE — ОСИГУРЯВА БЪДЕЩЕТО ВИ 
PREDICTS YOUR HARVEST — ПРЕДСКАЗВА ЖЪТВАТА ВИ 
EXPOSES YOUR DESTINY — РАЗКРИВА СЪДБАТА ВИ 
REVEALS YOUR IDENTITY — РАЗКРИВА ИДЕНТИЧНОСТТА ВИ 
MAKES ROOM FOR YOU — ПРАВИ МЯСТО ЗА ВАС 
ABOLISHES ANIMOSITY — УНИЩОЖАВА ВРАЖДЕБНОСТТА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SECURES YOUR FUTURE — ОСИГУРЯВА БЪДЕЩЕТО ВИ 
Еклисиаст 11:1-2 
1 Хвърли хляба си по водата,  
защото след много дни ще го намериш!    
2Дай дял на седмина и дори на осмина;  
защото не знаеш какво зло ще бъде на земята. 
Еклисиаст 11:1-2 
1Давай щедро, защото даровете ти ще се върнат при теб по-късно. 
2Дай подаръците си на мнозина, защото в идните дни самият ти може да се 
нуждаеш от повече помощ. (TLB) 
Еклисиаст 11:1-2 
1Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. 
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2Дай дял на седмина и дори на осмина; защото не знаеш какво бедствие може 
да дойде на земята. (NIV) 
Еклисиаст 11:5-6 
5Както не знаеш как се движи духът,  
нито как се образуват костите в утробата на бременната,  
така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.  
6Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си;  
защото не знаеш кое ще успее – това ли или онова,  
или дали ще са и двете еднакво добри. 
Псалм 41:1-3 
1Блажен онзи, който се грижи за немощния;  
в зъл ден ще го избави ГОСПОД.     
2ГОСПОД ще го пази и ще продължи живота му;  
блажен ще бъде той на земята;  
и Ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му.    
3ГОСПОД ще го подкрепя на болното легло;  
в болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло. 
 
Един ден един човек видял една възрастна дама, закъсала отстрани 
на пътя, и въпреки че било на здрачаване, той можел да види, че тя 
се нуждаела от помощ. Така че той спрял пред мерцедеса й и 
излязъл. Понтияка му все още работел когато я приближил.  
 
Въпреки че била с усмивка на лицето си, тя била разтревожена. 
Никой не спрял да й помогне през последния час и нещо. Тоя ще я 
нарани ли? Той не изглеждал сигурен; изглеждал беден и гладен.  
 
Той можел да види, че тя била изплашена, стоейки там на студа. Той 
знаел как се чувствала тя. Това била оная студенина, която само 
страхът може да сложи в теб.  
 
Той казал, 'Тук съм, за да ви помогна, мадам. Защо не почакате в 
колата, където е по-топло? Между другото, името ми е  Брайън 
Андерсън'.  
 
Целият й проблем бил спукана гума, но за една възрастна дама, това 
било достатъчно лошо. Брайън се плъзнал под колата, търсейки 
мястото, където да постави крика, ожулвайки пръстите си няколко 
пъти. Скоро успял да смени гумата. Но трябвало да се изцапа и си 
наранил ръцете.  
 
Докато притягал болтовете, тя отворила прозореца и започнала да 
му говори. Казала му, че е от Сейнт Луис и само минавала от тук. Не 
можела да му благодари достатъчно затова че й се притекъл на 
помощ.  
 
Брайън просто се усмихнал докато затварял багажника й. Дамата 
попитала колко му дължи. Всякаква сума щяла да й се види добре. Тя 
вече си представяла всички ужасни неща, които можели да й се 
случат, ако той не бил спрял. Брайън дори и не си помислил за 
плащане. Това не било никаква работа за него. Това било да помогне 
на някого в нужда, и Бог знае, че е имало много хора, които са му 
подали ръка в миналото. Той през целия си живот е живял по този 
начин и никога не му се е случвало да действа по някакъв друг 
начин.  
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Той й казал, че ако наистина иска да му се отплати, следващия път 
когато види някой, който се нуждае от помощ, тя може да даде 
помощта, от която хората се нуждаят, и Брайън добавил, 'И си 
спомнете за мен'.  
 
Той изчакал докато тя си запалила колата и потеглила. Това бил 
един студен и потискащ ден, но той се чувствал добре докато си 
отивал към дома, изчезвайки в здрача.  
 
Няколко мили надолу по пътя дамата видяла едно малко кафене. Тя 
влязла, за да си вземе нещо за ядене, и да се сгрее преди да направи 
последния етап от пътуването си до дома. Това било един мрачно 
изглеждащ ресторант. Отвън имало две колонки за бензин. Цялата 
сцена й била непозната. Сервитьорката дошла и й донесла чиста 
хавлия, за да подсуши мократа си коса. Тя имала толкова сладка 
усмивка, че дори това, че била на крака през целия ден, не можело да 
я изтрие. Дамата забелязала, че сервитьорката била бременна почти 
в осмия месец, но тя никога не позволила на напрежението и 
болките да променят отношението й. Възрастната дама се зачудила 
как някой, който имал толкова малко можел да бъде толкова даващ 
на някой непознат. Тогава си спомнила за Брайън ...  
 
След като дамата приключила с храната, тя платила със сто доларова 
банкнота. Сервитьорката бързо отишла да вземе ресто за сто 
доларовата банкнота, но възрастната дама се измъкнала през 
вратата. Докато сервитьорката се върнала тя си била отишла. 
Сервитьорката се чудела къде може да е дамата. Тогава забелязала 
нещо написано на салфетката. 
 
Имало сълзи в очите й когато прочела какво е написала дамата: 'Не 
ми дължите нищо. Аз също бях в това положение. Някой веднъж ми 
помогна по начина, по който ти помагам аз. Ако наистина искате да 
ми се отплатите, ето какво да направите: Не оставяйте тази верига на 
любов да свърши с вас'.  
 
Под салфетката имало още четири сто доларови банкноти.  
 
Имало маси за почистване, захарници за напълване, и хора за 
обслужван, но сервитьорката се справила до следващия ден. Тази 
вечер когато се прибрала в къщи от работа и си легнала в леглото, тя 
си мислела за парите и какво й била написала дамата. Как можело 
дамата да знае колко тя и съпруга й се нуждаели от тях? С бебето, 
което щяло да се роди следващия месец, щяло да бъде трудно....  
 
Тя знаела колко притеснен бил съпруга й, и докато лежала до него, 
тя го целунала нежно и прошепнала нежно и тихо, 'Всичко ще бъде 
наред. Обичам те, Брайън Андерсън'.  
 
Има една стара поговорка 'Каквото повикало, такова се обадило'. 
Днес ви изпращам тази история, и ви моля да я предавате. Нека тази 
светлина да свети. Бог работи по тайнствени начини и понякога 
поставя хора в живота ни с цел. 
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ПРИМЕРИ: 
 ДАРЪТ НА СУНАМКАТА РАЗЧУПИ ПРОКЛЯТИЕТО НА БЕЗПЛОДИЕ 

4 Царе 4:8-17 
8Един ден Елисей замина в Сунам, където имаше една богата жена; и тя го 
задържа да яде хляб. И колкото пъти минаваше, се отбиваше там, за да яде 
хляб.   
9После жената каза на мъжа си: Ето сега, знам, че този, който постоянно 
наминава у нас, е свят Божий човек.   
10Да направим, моля те, една малка стаичка над стената и да сложим в нея 
за него легло, маса, стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при 
нас.   
11И един ден, когато Елисей дойде там, отби се в стаичката и лежеше в нея,   
12каза на слугата си Гиезий: Повикай тази сунамка. И той я повика и тя 
застана пред него.   
13Елисей нареди на Гиезий: Кажи й сега: Ето, ти си положила всички тези 
грижи за нас; какво да направим за тебе? Желаеш ли да говорим за тебе на 
царя или на военачалника? А тя отговори: Не, аз живея между своя народ.   
14Тогава Елисей попита: И така, какво да направим за нея? А Гиезий 
отговори: Тя няма син, а мъжът й е стар.   
15Пророкът каза: Повикай я. И когато я повика, тя застана пред вратата.     
16Елисей й каза: Догодина по това време ще имаш син в обятията си. А тя 
отговори: Не, господарю мой, Божий човече, не лъжи слугинята си.   
17Но жената зачена и роди син на другата година по същото време, както й 
каза Елисей. 

 ДАРЪТ НА ВДОВИЦАТА РАЗЧУПИ ПРОКЛЯТИЕТО НА СМЪРТ И Я 
ЗАПАЗИ В НЕЙНОТО ВРЕМЕ НА ГЛАД 

3 Царе 17:10-16 
10И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, 
там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: Донеси 
ми, моля те, малко вода в съд да пия.   
11А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: Донеси ми, моля 
те, и залък хляб в ръката си.   
12А тя отговори: Заклевам се в живота на ГОСПОДА, твоя Бог, нямам нито 
една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в 
стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за 
сина ми – да го изядем и да умрем.   
13Тогава Илия й каза: Не бой се! Иди и направи, както каза; но омеси от 
брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за 
себе си и за сина си,   
14защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Делвата с брашното няма 
да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато 
ГОСПОД даде ̀ дъжд на земята.   
15И тя отиде да направи, каквото Илия й каза. Така тя, Илия и домът й 
ядоха много дни.   
16Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля 
според словото, което ГОСПОД говори чрез Илия. 

 ЗЕМЯТА БЕШЕ ИЗЦЕЛЕНА ОТ ПРОКЛЯТИЕТО 
Битие 8:20-21 
20И Ной издигна жертвеник на ГОСПОДА; и взе от всяко чисто животно и от 
всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряния на жертвеника;    
21и ГОСПОД помириса сладко благоухание. И ГОСПОД каза: Няма да проклинам 
вече земята заради човека, защото намеренията му са зло още от 
младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както направих. 
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 ЖЕРТВАТА НА ДАВИД СЛОЖИ КРАЙ НА НАПАСТТА 
1 Летописи 21:13-14 
13Давид отвърна на Гад: Намирам се много натясно; обаче по-добре да падна 
в ръката на ГОСПОДА, защото Неговите милости са твърде много; а в 
ръката на човека да не попадна.   
14И така, ГОСПОД прати мор върху Израел; и паднаха седемдесет хиляди 
мъже от Израел. 
1 Летописи 21:18-27 
18Тогава ангелът ГОСПОДЕН заповяда на Гад да каже на Давид да отиде и 
издигне жертвеник на ГОСПОДА на хармана на евусеца Орна.   
19И така, Давид излезе според думата, която Гад говори в ГОСПОДНОТО име.   
20И като се обърна Орна и видя ангела, четиримата му синове, които бяха с 
него, се скриха. (А Орна вършееше жито.)   
21И като идваше Давид към Орна, Орна погледна и го видя; и излезе от 
хармана и се поклони на Давид с лице до земята.   
22Тогава Давид му каза: Дай ми мястото, където е този харман, за да 
издигна на него жертвеник на ГОСПОДА; дай ми го за пълна цена, за да 
престане язвата между народа.   
23А Орна отговори на Давид: Вземи си го и нека господарят ми, царят, 
направи каквото му се вижда за добре; ето, давам воловете за всеизгаряне, 
диканите за дърва и житото за принос; всичко давам.   
24А цар Давид каза на Орна: Не, а непременно ще го купя с пълна цена; 
защото не искам да взема за жертва на ГОСПОДА това, което е твое, нито 
ще принеса за всеизгаряне, без да платя.    
25И така, Давид даде на Орна за мястото шестстотин сикъла злато по 
теглилка.    
26Там Давид издигна жертвеник на ГОСПОДА и принесе всеизгаряния и мирни 
жертви, и призова ГОСПОДА; и Той му отговори от небето с огън, паднал 
върху жертвеника за всеизгарянето.   
27Тогава ГОСПОД заповяда на ангела и той върна меча си в ножницата му. 
 
PREDICTS YOUR HARVEST — ПРЕДСКАЗВА ЖЪТВАТА ВИ 
Семето ви определя жътвата ви. 
 
2 Коринтяни 9:6 
А това казвам, че  който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее 
щедро, щедро и ще пожъне. 
 
EXPOSES YOUR DESTINY — РАЗКРИВА СЪДБАТА ВИ 
Семето ви отключва съдбата ви.  

 ВАРНАВА 
Деяния 4:36-37 
36Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава (което значи „син на 
утешение“), левит, родом от Кипър,    
37като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на 
апостолите. 
Деяния 13:1-3 
1А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, 
наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с 
четвъртовластника Ирод, и Савел.    
2И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми 
Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.    
3Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. 
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 АВИГЕЯ  
ДАРЪТ НА АВИГЕЯ ПРЕМАХНА СМЪРТНАТА ПРИСЪДА ВЪРХУ ЖИВОТА НА 
МЪЖЕТЕ. Тя стана жена на Давид. 
1 Царе 25:18-22 
18Тогава Авигея побърза, взе двеста хляба, два мяха вино, пет сготвени овце, 
пет мери пържено жито, сто грозда сухо грозде и двеста наниза смокини и 
ги натовари на осли.    
19Тя каза на слугите си: Вървете пред мен; и аз идвам след вас. Но на мъжа си 
Навал не каза нищо.   
20И тя, като седеше на осела и яздеше под сянката на гората, видя, че Давид 
и мъжете му слизаха към нея; и тя ги срещна.    
21А Давид беше казал: Наистина напразно съм пазил всичко, което имаше 
този човек в пустинята, и нищо не се изгуби от всичко, което имаше; 
въпреки това той ми въздаде зло за добро.    
22Така да направи Бог на Давидовите неприятели – да! – и повече да прибави, 
ако до утринната зора оставя едно мъжко от всичко, което е негово. 
1 Царе 25:27-28 
27А сега този подарък , който твоята слугиня донесе на господаря си, нека се 
даде на момците, които следват господаря ми.    
28Прости, моля, грешката на слугинята си, защото ГОСПОД непременно ще 
направи за господаря ми утвърден дом, понеже господарят ми воюва в 
ГОСПОДНИТЕ войни. И зло не се намери в тебе никога. 
1 Царе 25:40-42 
40И когато Давидовите слуги дойдоха при Авигея в Кармил, те й казаха: 
Давид ни прати при тебе да те вземе за жена.    
41А тя стана и се поклони с лицето до земята, и каза: Робинята ти е готова 
да бъде слугиня, да мие краката на слугите на господаря си.   
42Тогава Авигея стана и се качи на осел, и заедно с пет от нейните 
момичета, които тръгнаха с нея, отиде след пратениците на Давид и му 
стана жена. 
 
REVEALS YOUR IDENTITY — РАЗКРИВА ИДЕНТИЧНОСТТА ВИ 
Йоан 11:1-2 
1Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра й 
Марта, беше болен.    
2А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с 
миро и избърса краката Му с косата си. 
Матей 26:6-9 
6А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения,    
7до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо 
миро, което изливаше на главата Му, докато Той седеше на трапезата.    
8А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха:  
9Защо се прахоса това?  Защото това миро можеше да се продаде за голяма 
сума, която да се раздаде на сиромасите. 
Йоан 12:3-6 
3Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза 
краката на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от 
мирото.   
4Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, 
каза:   
5Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на 
сиромасите?    
6А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец 
и като държеше касата , вземаше от това, което пускаха в нея. 
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MAKES ROOM FOR YOU — ПРАВИ МЯСТО ЗА ВАС 
Семето ви прави място за вас. То разширява или ограничава пътя. 
Притчи 18:16 
Подаръкът, който дава човек, отваря място за него  
и го привежда пред големците. 
 
КАК ПОДАРЪКА РАЗШИРЯВА ПЪТЯ: 

 ТОЙ ОТКЛЮЧВА БЛАГОДАТ 
2 Коринтяни 9:7-8 
7Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от 
принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.    
8А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате 
винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да 
изобилствате във всяко добро дело; 

 ТОЙ ОТКЛЮЧВА ОТКРОВЕНИЕ 
Битие 14:20 
благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята 
ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. 
Битие 15:1 
След тези събития ГОСПОДНОТО слово дойде на Аврам във видение и каза: Не 
бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. 
 
АОД СПЕЧЕЛИ ДОСТЪП ЧРЕЗ СЕМЕ. 
Съдии 3:15 
А когато израилтяните извикаха към ГОСПОДА, Той им въздигна за 
избавител Аод, син на вениаминеца Гира, мъж левак. По него израилтяните 
пратиха подарък на моавския цар Еглон. 
 
ABOLISHES ANIMOSITY — УНИЩОЖАВА ВРАЖДЕБНОСТТА 
Семето ви разчупва проклятието на враждебност във взаимоотношенията. 
Притчи 21:14 
Тайният подарък укротява ярост  
и подаръкът в пазва укротява силен гняв. 
Притчи 19:6 
Мнозина търсят благоволението на щедрия  
и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци. 
 

 СЕМЕТО НА ЯКОВ РАЗЧУПИ ДУХА НА ГНЯВ В ЖИВОТА НА ИСАВ 
Битие 32:13-18 
13Като пренощува там онази нощ, Яков взе от онова, което му дойде под 
ръка, за подарък на брат си Исав:   
14двеста кози и двадесет козли, двеста овце и двадесет овни,   
15тридесет дойни камили с малките им, четиридесет крави и десет телета, 
двадесет ослици и десет жребеца,   
16и предаде всяко стадо отделно в ръцете на слугите си. И каза на слугите 
си: Минете пред мен и оставете разстояние между едно стадо и друго.   
17На първия заръча и му каза: Когато те срещне брат ми Исав и те попита: 
Чий си? Къде отиваш? Чии са тези пред тебе?   
18Тогава ще кажеш: Те са на слугата ти Яков; подарък е, който изпраща на 
господаря си Исав; и той идва след нас. 
Битие 32:19-21 
19Така заръча и на втория, на третия и на всички, които вървяха след 
стадата, като казваше: По този начин ще говорите на Исав, когато го 
срещнете;    
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20и ще кажете: Ето, слугата ти Яков идва след нас. Защото си мислеше: Ще 
го умилостивя с подаръка, който върви пред мен, и после ще видя лицето му; 
може би ще ме приеме благосклонно.   
21И така, подаръкът мина пред него, но сам той остана през онази нощ в 
стана. 
Битие 33:3-4 
3А сам той мина пред тях и се поклони до земята седем пъти, докато стигне 
при брат си.    
4Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на врата му и го 
целуна; и те заплакаха. 
Битие 43:11-14 
11Тогава баща им Израел каза: Ако е така, това направете: вземете в 
съдовете си от най-хубавите плодове на нашата земя – малко балсам и 
малко мед, аромати и смирна, фъстъци и бадеми – и ги занесете подарък на 
човека.    
12Вземете двойно повече пари в ръцете си, върнатите в чувалите ви пари 
върнете с ръцете си: може да е станало грешка.   
13Вземете и брат си и станете, и идете при човека.    
14А Бог Всемогъщий да ви даде да придобиете благоволението на човека, за да 
пусне другия ви брат и Вениамин. А аз, ако е казано да остана без деца, нека 
остана без деца. 
 
СЕМЕТО НА ЯКОВ РАЗЧУПИ ДУХА НА СТРАХ В ЖИВОТА МУ 
Молитвата не може да разчупи това! 
Битие 32:11-12 
11Избави ме, моля Ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав; защото 
се боя от него да не би, като дойде, да порази и мен, и майка с деца.   
12А Ти си казал: Наистина ще ти сторя добро и ще умножа потомството ти 
като морския пясък, който поради множеството си не може да се изброи. 

 АВИМЕЛЕХ И АВРААМ 
Битие 21:25-27 
25След това Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който 
Авимелеховите слуги бяха отнели насила.   
26Но Авимелех отговори: Не знам кой е направил това нещо; нито ти си ми 
казал, нито аз съм чул за това до днес.    
27Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха 
договор помежду си. 

 ДАВИД И СТАРЕЙШИНИТЕ НА ЮДА 
1 Царе 30:26-31 
26А когато Давид дойде в Сиклаг, изпрати от тази плячка на Юдовите 
старейшини, на приятелите си, и каза: Ето ви подарък от плячката, взета 
от ГОСПОДНИТЕ врагове.     
27Изпрати на онези, които живееха във Ветил, на хората в южния Рамот, на 
хората в Ятир,     
28на хората в Ароир, на хората в Сифмот, на хората в Естемо,    
29на хората в Рахал, на хората в градовете на ерамеилците, на хората в 
градовете на кенейците,    
30на хората в Хорма, на хората в Хорасан, на хората в Атах,    
31на хората в Хеврон и на хората във всичките места, където Давид и 
мъжете му ходеха. 
1 Царе 31:1-3 
1А филистимците воюваха против Израел; и Израилевите мъже побегнаха 
от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.    
2Филистимците настигнаха Саул и синовете му; и убиха Сауловите синове 
Йонатан, Авинадав и Мелхисуй.    
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3И битката се засилваше против Саул и стрелците го улучиха. Той беше 
тежко ранен от стрелите. 
След това събитие Саул беше премахнат.  

 АСИРИЙЦИТЕ И ХОРАТА НА ЮДА. 
4 Царе 18:31 
Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: Сключете 
договор с мен и излезте при мен, и яжте всеки от лозето си и всеки от 
смокинята си, и пийте всеки от водата на кладенеца си, 
Семето ви ще говори за вас. 
Семето ви ще ви направи да просперирате. 
 
ENDEARMENT TO THE WORD — ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ СЛОВОТО 
4 Царе 2:19-22 
19Тогава гражданите казаха на Елисей: Виж, молим ти се, 
местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни; но 
водата е лоша, а земята е безплодна.   
20А той отговори: Донесете ми ново блюдо и сложете в него сол. И му 
донесоха.    
21Тогава Елисей слезе при извора на водата и хвърли солта в него, като каза: 
Така казва ГОСПОД: Изцерих тази вода; няма да има вече от нея нито смърт, 
нито безплодие.   
22Така водата беше изцерена, каквато е и до днес, според словото, което 
Елисей изговори. 
Словото не може да стане плът докато не направим завет със словото. С 
разкриването на всяка тайна на излизащото слово ние се преместваме към нова 
слава. Замърсената вода в града беше отговорна за честите помятания. 
Водата е символ на Божието слово.  
Жените символизират църквите. 
Предаваната истина е това замърсено слово, което е отговорно за неуспеха на 
видението. 
Замърсено (нечисто) слово е слово, което не идва от Господа. 
Еремия 14:14 
Тогава ГОСПОД ми каза:  
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 
16Така казва ГОСПОД на Силите:  
Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват;  
те ви учат на суета,  
изговарят видения от собственото си сърце,  
а не от устата ГОСПОДНИ.    
17На онези, които Ме презират, винаги казват:   
ГОСПОД каза: Ще имате мир;  
а на всеки, който постъпва според своето упорито сърце, казват:  
Няма да ви постигне зло. 
Второзаконие 18:20-22 
20Но пророк, който дръзне да каже от Мое име слово, което Аз не съм му 
заповядал да говори, или който говори от името на други богове, този 
пророк да умре.   
21И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем кое слово ГОСПОД не е казал? –    
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22Когато някой пророк говори от ГОСПОДНОТО име и словото му не се сбъдне, 
това слово ГОСПОД не е говорил; пророкът го е говорил своеволно; да не се 
боиш от него. 
 
БОЖИЕТО СЛОВО ВИНАГИ Е ПЛОДОНОСНО. АКО НЯКОЕ СЛОВО СЕ 
ПРОВАЛИ ТО НЕ Е СЛОВО ОТ ГОСПОДА. 
Исус Навин 21:45 
Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които ГОСПОД беше 
говорил на Израилевия дом; а всички те се сбъднаха. 
3 Царе 8:56 
Благословен да бъде ГОСПОД, Който успокои народа Си Израел според всичко, 
което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които 
даде чрез слугата Си Мойсей. 
Исая 55:11 
така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми;  няма да се върне при 
мене празно,  а ще извърши волята Ми  и ще благоуспее в онова, за което го 
изпращам. 
ИЗЛИЗАЩО СЛОВО МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАМЪРСЕНО СЛОВО. 
ЛЮБОВТА КЪМ СОВОТО И ПОКОРСТВОТО КЪМ СЛОВОТО СА НЕРАЗРИВНО 
СВЪРЗАНИ. Покорството разчупва проклятието. 
 
ENGAGEMENT OF OTHER GRACES (PARTNERSHIPS) — СВЪРЗВАНЕ С 
ДРУГА БЛАГОДАТ (ПАРТНЬОРСТВА) 
Корнилий се нуждаеше от Петър. 
Онисим се нуждаеше от Павел. 
Павел се нуждаеше от Варнава. 
Израел се нуждаеше от блудницата Раав. 
Аполос се нуждаеше от Прискила и Акила. 
Самария се нуждаеше от Петър и Йоан. 
ЕЗЕКИЯ СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ИСАЯ, за да разруши сирийската атака. 
ПАРТНЬОРСТВОТО НА ПЕТЪР И ЙОАН – КУЦИЯ ЧОВЕК БЕШЕ ИЗЦЕЛЕН. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 


