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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

20. ПРИНЦИПИ НА ИЗЯВЕНОТО 
ПРИСЪСТВИЕ 

УРОК 20 – (АВС 2) 
 
А. ПРИНЦИПИ, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ. 
 
МНЕМОНИКА 
„ПАРОУСИА“ — (Гръцки за присъствие) 
По-долу са изброени някои библейски начини за поддържане на изявеното 
Божие присъствие:- 
P PRAYER — МОЛИТВА 
A ACCLAMATION — БУРНО ОДОБРЕНИЕ 
R REPENTANCE — ПОКАЯНИЕ 
O OBEDIENCE — ПОКОРСТВО 
U UNITY — ЕДИНСТВО 
S SACRIFICE — ЖЕРТВА 
I INTEGRITY — НЕПОРОЧНОСТ 
A ASSEMBLY IN HIS NAME — СЪБИРАНЕ В НЕГОВОТО ИМЕ 
 
Горните принципи позволяват на човек да се приближи до Бог, за да преживее 
Неговото присъствие (Яков 4:8). 
 
ПАРОУСИА: Дефиниция: Отнася се за идването на Христос в телесна форма на 
земята. На гръцки означава пристигането на важен посетител. (The Revell Bible 
Dictionary) 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
P PRAYER — МОЛИТВА 
Молитвата разкрива Божието присъствие. 
 
ПРИМЕРИ:- 
1. МОЛИТВАТА НА СОЛОМОН 
Молитвата на Соломон доведе до изявеното Божие присъствие. 
2 Летописи 7:1-2 
1След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори 
всеизгарянията и жертвите, и ГОСПОДНАТА слава изпълни дома.    
2И свещениците не можаха да влязат в ГОСПОДНИЯ дом, защото славата на 
ГОСПОДА изпълни дома Му. 
2. КОРПОРАТИВНАТА МОЛИТВА НА ВЯРВАЩИТЕ 
2.1 Корпоративната молитва на вярващите преди Петдесятница беше 
последвана от изявяването на Божието присъствие. 
Деяния 1:14 
Всички те единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и 
Мария, майката на Исус, и с братята Му. 
Деяния 2:1-4 
1И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха единодушно 
на едно място.    
2И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха.   
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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. 
2.2 Корпоративната молитва на ранната Църква доведе до разтърсването на 
мястото, където бяха събрани, поради изявяването на Божието присъствие. 
Деяния 4:29-31 
29И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Своите слуги да 
говорят Твоето слово с пълна дързост,    
30докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и 
чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус.    
31.И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се 
изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово. 
2.3 Корпоративната молитва на Църквата доведе до освобождаването на Петър 
от затвора. Ангелското посещение е проявление на Божията сила и присъствие 
(Деяния 12:5, 7). 
3. МОЛИТВАТА НА ПАВЕЛ И СИЛА 
Павел и Сила без съмнение имаха изтощителен ден на служене. Те бяха бити и 
поставени в окови. Въпреки неудобството им, болката и късния час — те се 
молеха. Резултата — Божието присъствие се изяви. 
Деяния 16:25-26 
25Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а 
затворниците ги слушаха,    
26внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха 
и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички се развързаха. 
 
ВИДОВЕ МОЛИТВИ, КОИТО ПОКАНВАТ ИЗЯВЕНОТО БОЖИЕ 
ПРИСЪСТВИЕ:- 
1. ПЛАМЕННИ, ОТЧАЯНИ, РЕВНОСТНИ МОЛИТВИ:- 
Яков 5:16 
И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за 
да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. 
Псалм 145:18 
ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават,   
до всички, които с истина Го призовават. 
Лука 22:42-44 
42Татко, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а 
Твоята да бъде.    
43И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.    
44И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно; и потта Му 
стана като големи капки кръв, които капеха на земята. 
ПОСТА ДЕМОНСТРИРА ПЛАМЕННОСТ, РЕВНОСТ И ОТЧАЯНИЕ.  
Пламенните молитви на Данаил съпроводени от пост (Данаил 10:2-30) бяха 
последвани от ангелско посещение. 
2. МОЛИТВА ЗА ДРУГИТЕ 
Соломон се моли за другите. Вижте 2 Летописи 6:14-42; 2 Летописи 7:1-2. 
Данаил се моли за Израел. Вижте Данаил 9. 
3. ЕДИНОДУШНИ МОЛИТВИ 
Деяния 1:14 
Всички те единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и 
Мария, майката на Исус, и с братята Му. 
Деяния 4:24 
А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, Ти 
си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

3

4. НЕПРЕСТАННА МОЛИТВА 
Деяния 12:5 
И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога 
усърдна молитва за него. 
В NKJ се казва, църквата принасяше постоянна молива. 
A ACCLAMATION — БУРНО ОДОБРЕНИЕ 
Псалмиста се молеше на Бог 7 пъти на ден. 
Псалм 119:164 
Седем пъти на ден Те хваля  
за Твоите праведни постановления. 
Хвалението е угодно на Бог. 
Псалм 135:3 
Хвалете ГОСПОДА, защото ГОСПОД е благ,  
пейте хваления на името Му, защото това е угодно. 
Хвалейки Бог ние изпълняваме една от нашите цели. 
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; 
В KJV се казва, че прогласяваме хваленията на Този, Който ни е призовал. 
Чрез хваление ние признаваме Неговата царственост. 
Откровение 15:3 
Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: 
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и 
истинни са Твоите пътища, Царю на народите. 
Чрез хваление ние изявяваме Неговата доброта. 
Псалм 145:12 
за да изявят на човешките синове великите Му дела  
и славното величие на Неговото царство. 
Исус не възпря хората от това да Го хвалят, когато влезе на магарето в Ерусалим 
(Лука 19:37-38; Матей 21:9). 
Бог обитава в хвалението на Своите хора. 
Псалм 22:3 
Но Ти си Святият,  
Който си възцарен между Израилевите хваления. 
Хвалението е отношението, с което влизаме в Неговото присъствие. 
Псалм 100:4 
Влезте в портите Му със славословие  
и в дворовете Му – с хваление;  
славословете Го и благославяйте името Му. 
1. Божието присъствие се изяви, когато Той беше хвален с единодушие в 
Соломоновия храм. 
2 Летописи 5:13-14 
13и като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи 
ГОСПОДА с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални 
инструменти и хвалеха ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е 
довека, тогава домът, ГОСПОДНИЯТ дом, се изпълни с облак,    
14така че поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, 
защото ГОСПОДНАТА слава изпълни Божия дом. 
2. Божието присъствие се изяви в затвора, за да избави Павел и Сила, когато те 
Го хвалеха. 
Деяния 16:25-26 
25Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а 
затворниците ги слушаха,    
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26внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха 
и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички се развързаха. 
ХВАЛЕНИЕ, КОЕТО ИЗЯВЯВА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ 
1. Единодушно хваление (Деяния 4:24). 
2. Силно хваление (Псалм 98:4; Лука 19:37; Псалм 150:5). 
3. Хваление от сърцето (Псалм 57:7; Псалм 86:12; Псалм 119:7). 
4. Пламенни молитви (Псалм 71:6, 14; Псалм 119:164). 
5. Хваление във времена на изпитания (Деяния 16:25; Йов 1:21; Псалм 42:11). 
6. Хваление с нови песни (Псалм 149:1). 
7. Хваление с инструменти (4 Царе 3:15-16; Псалм 150:3-5). 
R REPENTANCE — ПОКАЯНИЕ 
Дефиниция: Изоставянето на греха и приемането на свят начин на живот чрез 
силата на Духа. 
Това е вътрешна промяна последвана от външно действие. Истинското 
покаяние включва четири процеса:- 
Вътрешна промяна                 Външно действие 
Осъждане       Изповед 
Обръщане       Посвещение 
Външното действие е доказателство за вътрешните промени, напр. блудния син 
(Лука 15:11-24). 
1. ОСЪЖДАНЕ 
Лука 15:17 
А като дойде на себе си, каза: Колко наемници на баща ми имат излишък от 
хляб, а пък аз умирам от глад! 
Осъждането е внезапно дълбоко осъзнаване на окаяното състояние на човека. 
2. ОБРЪЩАНЕ 
Лука 15:18 
Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: Татко, съгреших против 
небето и пред тебе; 
Това е решение за промяна. 
3. ИЗПОВЕД 
Лука 15:18 
Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: Татко, съгреших против 
небето и пред тебе; 
Лука 15:19 
не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от 
наемниците си. 
Това е заявяване, че сте съгрешили. 
Псалм 51:3 
Защото престъплението си аз признавам  
и грехът ми е винаги пред мене. 
4. ПОСВЕЩЕНИЕ 
Лука 15:20 
И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, 
смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 
Това е решителност в действие. 
 Забележете отклика на бащата. 
Лука 15:20б 
И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, 
смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 
Бащата изтича при сина си. 
Това е картина на Бог тичащ към покайващия се грешник, за да изяви 
присъствието Си. Божието присъствие се изявява когато е налице истинско 
покаяние. 
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Следващите стихове наблягат на покаянието, за да преживее човек Божието 
присъствие:- 
Евреи 10:22 
нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от 
лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода; 
Псалм 34:18 
ГОСПОД е близо до онези, които са със съкрушено сърце,  
и спасява онези, които са с разкаян дух. 
Яков 4:8 
Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте 
ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи. 
А. Бог поставя покаянието като предварително условие за преуспяване. 
Йоил 2:12-13 
12Но, казва ГОСПОД, даже и сега, обърнете се към Мене   
с цялото си сърце,   
с пост, плач и ридание;     
13и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си,   
и се обърнете към ГОСПОДА, вашия Бог;   
защото е милостив и щедър,   
дълготърпелив и многомилостив   
и се разкайва за злото. 
Б. Преуспяването произтичащо от покаяние беше доказателство, че Бог 
присъстваше сред Израел. 
Йоил 2:24-27 
24Харманите ще се напълнят с жито  
и линовете ще преливат от вино и масло.    
25И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът,  
червеят, бръмбарът и гъсеницата –  
Моята голяма войска, която пратих между вас.    
26И ще ядете изобилно и ще се наситите,  
и ще хвалите името на ГОСПОДА, вашия Бог,  
Който е постъпвал чудесно с вас;  
и народът Ми няма никога да се посрами.    
27И ще познаете, че Аз съм сред Израел  
и че съм ГОСПОД, вашият Бог, и че няма друг;  
и народът Ми няма никога да се посрами. 
 
O OBEDIENCE — ПОКОРСТВО 
Исус обеща да яви Себе Си на онези, които Му се покоряват. 
Йоан 14:21 
Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще 
бъде възлюбен от Моя Баща и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично. 
1. Учениците се покориха на Исус. 
Лука 22:28 
А вие сте онези, които устояхте с Мене в Моите изпитания. 
Исус се яви на учениците Си. 
Йоан 20:19-20 
19А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, 
където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, 
Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!    
20И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се 
зарадваха, като видяха Господа. 
Йоан 21:13-14 
13Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата.    
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14Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като 
възкръсна от мъртвите. 
2. Исус се яви на Йоан на остров Патмос. 
Откровение 1:17-18 
17И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият;     
18бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и 
на ада. 
3. В Изход 40:1-15, Бог даде на Мойсей специфични инструкции за подготовката 
и сглобяването на скинията. Изход 40:16-33 показва как Мойсей съвършено се 
покори на Бог. 
Последствията от покорството на Мойсей бяха изявяването на Божието 
присъствие. 
Изход 40:34-35 
34Тогава облакът покри шатъра за срещане и ГОСПОДНАТА слава изпълни 
скинията.    
35Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше 
над него и ГОСПОДНАТА слава пълнеше скинията. 
4. АВРААМ. 
Бог изявяваше присъствието Си на Авраам докато той се покоряваше на Бог. 
(Вижте Битие 12:7; 13:14; 15:7; 17:1; 18:1) 
Обаче Авраам не преживя явяване или посещение от Бог, когато във времето на 
глад отиде в Египет в непокорство на Неговия първоначален призив. (Вижте 
Битие 12:10) 
5. Четиримата мъже в огъня. 
Данаил 3:24-25 
24Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците 
си: Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя: 
Вярно е, царю.    
25Той каза: Ето, виждам четирима развързани мъже, които ходят сред 
огъня, без да са засегнати от пламъците; и по изгледа си четвъртият 
прилича на син на боговете. 
Седрах, Месах, и Авденаго се покориха на Бог заставайки срещу 
идолопоклонството. Те преживяха защитаващото присъствие на Бог в огъня. 
6. Матей 28:20 
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас 
през всички дни до свършека на света. 
 
ОТНОШЕНИЯ В ПОКОРСТВОТО 
Покорството към Бог не е основано на закон, а произтича от любов. Човек 
трябва да има следните отношения в покорството:- 
Непроменимо отношение (Филипяни 2:12; 2 Тимотей 4:2). 
Ревностно отношение  (Псалм 119:34, 69). 
Безкомпромисно отношение (Деяния 5:29). 
Радостно отношение (Римляни 7:22). 
Отношение на твърдост (Исус Навин 1:7). 
Отношение като на Христос (1 Петрово 2:21). 
Ентусиазирано отношение (Исая 1:19; 6:8). 
Покорството на заповедите на Исус ще разкрие Божието присъствие в живота 
на човека. 
Някои от заповедите на Исус са изброени по-долу:- 
Водно кръщение (Матей 28:19). 
Разчупване на хляба (Лука 22:19). 
Любов към братята (Йоан 13:34). 
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Свидетелстване (правене на ученици) (Матей 28:19). 
Учениците бяха покорни на задачата да свидетелстват — резултата се вижда в 
следните стихове:- 
Марк 16:20 
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и 
потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. 
 
U UNITY — ЕДИНСТВО 
2 Коринтяни 13:11 
Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, 
бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с 
вас. 
Псалм 133:1, 3 
1Ето колко е добро и колко угодно  
да живеят братя в единодушие!     
3угодно е като ермонската роса,  
която слиза на сионските хълмове;  
защото ГОСПОД там е заръчал благословението –  
живота довека. 
Господ е заповядал благословение за единството — осезаемото присъствие на 
Бог е благословение. 
На Петдесятница 20 ученика в единодушие (в единство) поканиха Божието 
присъствие. 
Деяния 2:1-4 
1И когато настана денят на Петдесетницата, те всички единодушно 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. 
Павел увещава Църквата в Ефес да бъде единна в Духа. 
Ефесяни 4:3 
и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. 
Павел говори за петкратното служение в контекста на единството на Духа. 
Ефесяни 4:8, 11 
8Затова казва:   
„Като се възкачи нависоко, плени плен   
и даде дарове на хората“. 
11И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък 
благовестители, а други пастири и учители, 
Петкратните дарове са необходими, за да дойдат християните до единството на 
вярата. 
Ефесяни 4:13 
докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия 
Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 
Петкратните дарове бяха дадени, за да може Бог да обитава в Своята Църква. 
Псалм 68:18 
Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;  
взел си в дар хора, даже и непокорните,  
за да обитаваш като  Господ  ЙЕХОВА . 
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S SACRIFICE — ЖЕРТВА 
1 Петрово 2:5 
и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято 
свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус 
Христос. 
Тези жертви ни правят духовния дом на Бог — Божието обиталище. Жертвите 
изявяват Божието присъствие и сила. Жертвената смърт на Исус на кръста, 
разкри Божието присъствие в знамения и чудеса. 
Матей 27:45, 51-53 
45А от шестия час до деветия час тъмнина покриваше цялата земя.    
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. 
 
НЯКОИ ОТ ДУХОВНИТЕ ЖЕРТВИ СА:- 
1. СЪКРУШЕНОСТ 
Това е отношение на покаяние. 
Псалм 51:17 
Жертви на Бога са дух съкрушен;  
сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. 
Исая 66:2 
Защото Моята ръка е направила всичко това  
и по този начин всичко това е станало, казва ГОСПОД;  
но пак към този ще погледна,  
към онзи, който е сиромах и съкрушен духом  
и който трепери от словото Ми. 
2. БЛАГОДАРНОСТ 
Псалм 107:22 
и нека принасят жертви на хвала  
и радостно да възвестяват делата Му. 
В NKJ се казва да принасят жертви на благодарност. 
Псалм 116:17 
На Тебе ще принеса жертва на хваление  
и името ГОСПОДНО ще призова. 
В NKJ се казва, че това е жертва на благодарност. 
3. РАДОСТ 
Псалм 27:6 
И сега главата ми ще се издигне  
над неприятелите ми, които ме обкръжават;  
и ще принеса в скинията Му жертва на възклицания,  
ще пея, да! Ще славословя ГОСПОДА.  
В NKJ псалмиста казва, че ще принесе жертви на радост. 
Филипяни 4:4 
Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! 
1 Солунци 5:16 
Винаги се радвайте 
4. ВДИГАНЕ НА РЪЦЕ 
Псалм 141:2 
Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като тамян;  
повдигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва. 
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5. ХОДАТАЙСТВО 
Молба отправена заради друг човек. Това по дефиниция е жертва. 
Изход 32:32 
Но сега, ако искаш, прости греха им; но ако не, моля Ти се, заличи мен от 
книгата, която си написал. 
Числа 12:13 
И Мойсей викна към ГОСПОДА: О, Боже, моля Ти се, изцели я. 
1 Тимотей 2:1 
И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, 
благодарения за всички хора, 
6. ВЯРА 
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. 
7. ПРАВДА 
Псалм 4:5 
Принасяйте жертви на правда  
и се надявайте на ГОСПОДА. 
8. ПОСВЕЩЕНИЕ 
Римляни 12:1 
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата 
си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 
9. ВЪЗХВАЛА 
Евреи 13:15 
И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. 
е. плод от устни, които изповядват Неговото име. 
Еремия 33:11 
глас на радост и глас на веселие,  
глас на младоженец и глас на невяста,  
глас на онези, които казват:  
Хвалете ГОСПОДА на Силите,  
защото ГОСПОД е благ,  
защото Неговата милост е довека,  
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома ГОСПОДЕН,  
защото ще върна пленниците, взети от тази земя,  
както са били преди това, казва ГОСПОД. 
10. СПОДЕЛЯНЕ 
Евреи 13:16 
А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата 
си, защото такива жертви са угодни на Бога. 
Филипяни 4:18 
Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от 
Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога. 
 
I INTEGRITY — НЕПОРОЧНОСТ 
Псалм 140:13 
Наистина праведните ще славят името Ти;  
правдивите ще обитават пред лицето Ти. 
Псалм 41:12 
А мене Ти ме поддържаш в непорочността ми  
и ме утвърждаваш пред лицето Си до века. 
Подчертаните стихове, измерват непорочността на човека. 
Псалм 24:3-4 
3Кой ще се изкачи на хълма ГОСПОДЕН?  
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И кой ще застане на Неговото свято място?    
4Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце,  
който не е предал на суета душата си и не се е клел в лъжа. 
Исая 33:15-16 
15Който ходи праведно и говори справедливо,  
който презира печалбата от насилията,  
който отърсва ръцете си от приемане на дарове,  
който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие,  
и който закрива очите си, за да не види злото,   
16той ще обитава нависоко;  
крепостите на скалите ще бъдат място на защитата му;  
хлябът му ще му бъде даден, водата му няма да липсва. 
Онези, които живеят съобразно с това ще се „изкачат на хълма Господен“ или 
ще „обитават нависоко“. Повечето християни нарушават своята непорочност 
като не дават десятък. Те не са верни в това да връщат това, което принадлежи 
на Бога. (Също вижте Псалм 15:1-5). 
1. САМУИЛ 
Непорочността на Самуил беше една от главните причини за това да се 
наслаждава на Божието присъствие в живота си. Самуил растеше в 
благоволение пред Бог и пред хората. 
1 Царе 2:26 
А детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на ГОСПОДА, и на 
хората. 
1 Царе 12:3-4 
3Ето ме; свидетелствайте против мене пред ГОСПОДА и пред помазаника 
Му: на кого съм взел вола, на кого съм взел осела, кого съм онеправдал, кого 
съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си 
с него, за да ви върна взетото?   
4А те отговориха: Не си ни онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел 
нещо от ръката на някого. 
2. МОЙСЕЙ 
Непорочността на Мойсей също го установи в Божието присъствие. 
Числа 16:15 
Тогава Мойсей се разсърди много и каза на ГОСПОДА: Не поглеждай 
благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях и на 
никого от тях не съм сторил зло. 
Числа 12:7-8 
7Но слугата Ми Мойсей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми 
дом;    
8с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа 
ГОСПОДНИЯ Образ. И така, как не се убояхте вие да говорите против слугата 
Ми Мойсей? 
Той говореше лице в лице с Бог. 
Изход 33:11, 13-14, 17 
11ГОСПОД говореше на Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си; а 
като се връщаше Мойсей в стана, младият му служител Исус, Навиевият 
син, не се отдалечаваше от шатъра.    
13Ако аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми, моля Ти се, пътя Си, 
за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъди, че този народ е 
Твой народ.    
14И ГОСПОД каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя.     
17Господ каза още на Мойсей: И това, което си казал, ще направя, защото си 
придобил Моето благоволение и те познавам по име. 
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3. ЙОСИФ 
Йосиф беше човек на непорочност. 
Битие 39:2, 4 
2И ГОСПОД беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на 
господаря си, египтянина.    
4Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави 
настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. 
Той отказа да има афера с жената на господаря си (Битие 39:7-13). Той изгуби 
работата си, но не и Божието присъствие. 
Битие 39:21 
Но ГОСПОД беше с Йосиф и показваше благост към него, и предразположи 
тъмничния началник към него. 
4. ПАВЕЛ 
2 Коринтяни 7:2 
Направете място в сърцата си за нас; никого не сме онеправдали, никого не 
сме покварили, никого не сме използвали с користни цели. 
2 Коринтяни 4:2 
но се отрекохме от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво, нито 
изопачаваме Божието слово, но като изявяваме истината, препоръчваме 
себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. 
Неспазването на обещания и закъсняването за срещи, да се взема назаем и да 
не се връща, лъженето и маменето, увреждат сериозно непорочността на 
човека. Когато загубите непорочността си, вие ще изгубите и осезаемото 
присъствие на Бог. 
Непорочността осигурява децата на човека. 
Притчи 20:7 
Децата на праведен човек, който ходи в непорочността си,  
са блажени след него. 
5. ЙОВ 
В своите изпитания и скърби Йов запази непорочността си. Той ценеше 
Божието присъствие. 
Йов 27:5 
Да не даде Бог да ви оправдая!  
Докато издъхна, няма да отхвърля непорочността си от мене. 
Йов 31:6 
(но нека ме претеглят в прави везни, за да познае Бог непорочността ми), 
6. ДАВИД 
Когато Давид загуби непорочността си пред Бог, молитвата му беше….. 
Псалм 51:11 
да не ме отхвърлиш от присъствието Си,   
нито да отнемеш от мене Святия Си Дух. 
Давид съгреши против Витсавее, Урия и народа на Израел, но се моли в Псалм 
51:4 
Пред Тебе, само пред Тебе съгреших,  
и пред Тебе сторих това зло;   
признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,  
и да излезеш непорочен, когато съдиш. 
Когато християнин губи своята непорочност, той съгрешава против Бог. 
 
A ASSEMBLY IN HIS NAME — СЪБИРАНЕ В НЕГОВОТО ИМЕ 
Корпоративно събиране в името на Исус Христос. 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред 
тях. 
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Откъде да знаем, че сме събрани в Неговото име? Библията заявява във 2 
Тимотей 2:19 
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ 
познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от 
неправдата. 
Когато се събираме без да изоставяме нашите греховни действия, ние не се 
събираме в Неговото име. 
Когато се събираме в името на местна Църква или пастор, ние не се събираме в 
Неговото име. 
Името на дадена личност е в хармония с властта й, волята й, характера й и 
ценностите й. Когато искаме да използваме властта в Неговото име,  но не се 
идентифицираме с Неговата воля, характер и ценности, ние използваме името 
на Господа напразно. Следователно Бог не е длъжен да изявява присъствието 
Си. 
Второзаконие 12:5, 11, 21 
5а да търсите мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, избере между всичките 
ви племена, за да настани там Името Си, да бъде жилището Му, и там да 
идете;    
11тогава на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, избере, за да настани 
Името Си, там принасяйте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, 
жертвите си, десятъците си и приносите, които издигаш с ръцете си, и 
всички подбрани от теб оброци, които сте обрекли на ГОСПОДА.   
21Ако е много далеч от тебе мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, избере, за 
да настани Името Си там, тогава да колиш от говедата и от овцете, 
които ГОСПОД ти е дал, според както ти заповядах, и да ядеш в жилището си 
колкото желаеш. 
В Стария завет Божието име се намираше на адрес, напр. Мойсеевата скиния 
или Соломоновия храм. В Новия завет, осезаемото Божие присъствие означава, 
че Неговото име е там. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТГОВОРИ за Б 
 
1. Всички, които имат Божието изявено присъствие ще преуспяват материално, 
но не всички, които преуспяват материално имат изявеното присъствие. 
Например 
1.1 Всички култове могат да се похвалят с голямо материално богатство, обаче е 
ясно, че те нямат  Божието изявено присъствие. 
1.2 Лаодикийската Църква (Откровение 3:17-20) беше богата, но Христос беше 
извън Църквата, опитвайки се да влезе. 
 
2. Възстановяване на това, което поглъщателя е погълнал. 
Преуспяването беше белега на Божието присъствие „сред Израел“. 
Йоил 2:24-27 
24Харманите ще се напълнят с жито  
и линовете ще преливат от вино и масло.    
25И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът,  
червеят, бръмбарът и гъсеницата –  
Моята голяма войска, която пратих между вас.    
26И ще ядете изобилно и ще се наситите,  
и ще хвалите името на ГОСПОДА, вашия Бог,  
Който е постъпвал чудесно с вас;  
и народът Ми няма никога да се посрами.    
27И ще познаете, че Аз съм сред Израел  
и че съм ГОСПОД, вашият Бог, и че няма друг;  
и народът Ми няма никога да се посрами. 
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3. ИЗОБИЛИЕ ОТ МОЛИТВА 
(Деяния 10:2) 
      ПОЧИТАНЕ НА БОГ 
Чрез хваление — (Псалм 135:20 / Псалм 22:23) 
Чрез поклонение — (Евреи 12:28 / Псалм 5:7) 
Чрез служене — (Псалм 2:11 / Йоан 22:5 / Второзаконие 6:13) 
      ПОКОРСТВО 
(Еклисиаст 12:13 / Второзаконие 10:12 / Колосяни 3:22 / Битие 22:12) 
     Щедрост 
 (Деяния 10:2 / Левит 25:17 / Левит 19:14-15, 32) 
     ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЗЛОТО 
(Притчи 16:6 / 2 Коринтяни 7:1)  
(Притчи 3:7 / Изход 20:20) 
     ПОКОРСТВО ЕДИН НА ДРУГ 
 (Ефесяни 5:21) 
4.  
4.1 Демонстриране на Божията сила. 
4.2 Потвърждаване на Словото. 
4.3 Помагала за вярата. 
4.4 Удостоверяване автентичността на Божия човек. 
 
5.  
5.1 Има ли назидание? (изграждане на вярващите). 
    напр. мотивация за молитва, изучаване на Божието слово, служене на Бог,   
Поклонение, и т.н. 
5.2 Има ли осъждане за грях? 
 
6. Не. 
Неволното просване се случва поради Божията сила, в Неговото присъствие. 
Примери:- 
 
Йоан 18:6 
И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. 
 
Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият; 
 
Също вижте 2 Летописи 5:13-14 
 
Някои хора са мотивирани да растат след преживяването. Други просто се 
наслаждават на присъствието и не растат. 
Растежа е прогресивната работа на Святия Дух. 
 
7.  
7.1 Божията сила. 
7.2 Медицински причини, напр. удар/сърдечна атака/хипогликемия. 
7.3 Натискане. 
7.4 Желание да се угоди на проповедника. 
7.5 Страх от това, че другите могат да помислят, че не сте духовни. 
7.6 Свободно говорене. 
 
8. Да.  
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Навяхвания, наранявания и сериозни травми, напр. могат да се поддържат 
екстрадурални хематоми.  
 
9. Не. 
Мормоните, свидетелите на Йехова и адвентистите от седмия ден са 
превъзходни в растеж през последните няколко години. Следователно не 
можете да използвате само числения растеж, за да кажете, че изявеното Божие 
присъствие е в Църквата ви. 
 
10. ВИЖТЕ „В“ ПО-ДОЛУ. 
 
11. 
 
ВИДОВЕ МОЛИТВИ, КОИТО ПОКАНВАТ ИЗЯВЕНОТО 
ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ:- 
1. ПЛАМЕННИ, ОТЧАЯНИ, РЕВНОСТНИ МОЛИТВИ:- 
Яков 5:16 
И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за 
да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. 
Псалм 145:18 
ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават,   
до всички, които с истина Го призовават. 
Лука 22:42-44 
42Татко, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а 
Твоята да бъде.    
43И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.    
44И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно; и потта Му 
стана като големи капки кръв, които капеха на земята. 
ПОСТА ДЕМОНСТРИРА ПЛАМЕННОСТ, РЕВНОСТ И ОТЧАЯНИЕ.  
Пламенните молитви на Данаил съпроводени от пост (Данаил 10:2-30) бяха 
последвани от ангелско посещение. 
2. МОЛИТВА ЗА ДРУГИТЕ 
Соломон се моли за другите. Вижте 2 Летописи 6:14-42; 2 Летописи 7:1-2. 
Данаил се моли за Израел. Вижте Данаил 9. 
3. ОБЩА МОЛИТВА 
Деяния 1:14 
Всички те единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и 
Мария, майката на Исус, и с братята Му. 
Деяния 4:24 
А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, Ти 
си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, 
4. НЕПРЕСТАННА МОЛИТВА 
Деяния 12:5 
И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога 
усърдна молитва за него. 
 
12. 
 
ХВАЛЕНИЕ, КОЕТО ИЗЯВЯВА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ 
1. Хваление в единодушие (Деяния 4:24). 
2. Силни хваления (Псалм 98:4; Лука 19:37; Псалм 150:5). 
3. Хваление от сърцето (Псалм 57:7; Псалм 86:12; Псалм 119:7). 
4. Пламенни молитви (Псалм 71:6,14; Псалм 119:164). 
5. Хваление във времена на скърби (Деяния 16:25; Йов 1:21; Псалм 42:11). 
6. Хваление с нови песни (Псалм 149:1). 
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7. Хваление с инструменти (4 Царе 3:15-16; Псалм 150:3-5). 
 
13. Да. 
13.1 Давид танцува в своето поклонение ( 2 Царе 6:14). 
13.2 Жената с алабастрената бутилка (Матей 26:7; Марк 14:3;  Лука 7:37). 
13.3 Ръкопляскане (Псалм 47: 1). 
13.4 Коленичене (Псалм 95:6; Лука 22:41). 
13.5 Навеждане (Изход 4:31; Изход 34:8). 
13.6 Просване (Матей 2:11). 
13.7 С лице към земята (Исус Навин 5:14; 2 Летописи 20:18). 
13.8 Танцуване (Псалм 30:11; Псалм 149:3; Изход 15:20-21). 
13.9 Вдигане на ръце (Псалм 141:2; 1 Тимотей 2:8). 
 
14. 
14.1 Невежество в поклонението. 
        Поклонението е в истина. 
        ‘Твоето слово е истина’ (Псалм 119:160; Йоан 17:17). 
         Виждаме от Божието Слово, че поклонението е преживяване. (вижте 13 по-
горе). 
       Поклонението е изразяване на любов към Бог. 
       Ние трябва да Го обичаме не само с умовете си и духовете си, но също и с 
телата си. 
14.2 Страх от човек. 
14.3 Традиционно мислене. 
14.4 Неблагодарност. 
14.5 Закоравели сърца. 
 
15. Природата на Христос (вяра, мъдрост, истина, любов, святост) 
      Властта на Христос 
      Изявеното присъствие 
      Превъзходство 
 
16. Обратната страна на мнемониката „ПАРОУСИА“ се прилага 
Сиреч Липса на молитва. 
 Липса на хваление. 
 Закоравяване на сърцето. 
 Бунт. 
 Борба. 
 Липса на жертви. 
 Липса на непорочност. 
 Когато името на Христос е опетнено. 
 В допълнение:- Безотговорност. 
   Традиционализъм. 
   Апатия. 
   Съмнение и неверие. 
 
17. Самуил (1 Царе 12:3-4) — честност. 
      Мойсей (Числа 16:15) — честност и вярност. 
      Йосиф (Битие 39:7-13) — вярност. 
      Павел (2 Коринтяни 7: 2) — честност. 
 
18. 
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МНЕМОНИКА – „ЖЕРТВИ“ 
SPIRITUAL BROKENESS — ДУХОВНО СЪКРУШАВАНЕ 
APPRECIATION — ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
CELEBRATION — ПРАЗНУВАНЕ 
RAISED HANDS — ИЗДИГНАТИ РЪЦЕ 
INTERCESSION — ХОДАТАЙСТВО 
FAITH — ВЯРА 
INTEGRITY — НЕПОРОЧНОСТ 
CONSECRATION — ПОСВЕЩЕНИЕ 
EXALTATION — ВЪЗВЕЛИЧАВАНЕ 
SHARING — СПОДЕЛЯНЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SPIRITUAL BROKENESS — ДУХОВНО СЪКРУШАВАНЕ 
Това е отношение на покаяние. 
Псалм 51:17 
Жертви на Бога са дух съкрушен;  
сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. 
Исая 66:2 
Защото Моята ръка е направила всичко това  
и по този начин всичко това е станало, казва ГОСПОД;  
но пак към този ще погледна,  
към онзи, който е сиромах и съкрушен духом  
и който трепери от словото Ми. 
 
APPRECIATION — ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
Псалм 107:22 
и нека принасят жертви на хвала  
и радостно да възвестяват делата Му. 
В NKJ се казва „жертви на благодарност“. 
Псалм 116:17 
На Тебе ще принеса жертва на хваление и името ГОСПОДНО ще призова. 
В NKJ се казва „жертвата на благодарност“. 
 
CELEBRATION — ПРАЗНУВАНЕ 
Псалм 27:6 
И сега главата ми ще се издигне  
над неприятелите ми, които ме обкръжават;  
и ще принеса в скинията Му жертва на възклицания,  
ще пея, да! Ще славословя ГОСПОДА. 
Филипяни 4:4 
Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! 
1 Солунци 5:16 
Винаги се радвайте. 
 
RAISED HANDS — ИЗДИГНАТИ РЪЦЕ 
Псалм 141:2 
Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като тамян;  
повдигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва. 
 
INTERCESSION — ХОДАТАЙСТВО 
Молба направена заради друг. Това е жертва по дефиниция. 
Изход 32:32 
Но сега, ако искаш, прости греха им; но ако не, моля Ти се, заличи мен от 
книгата, която си написал. 
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Числа 12:13 
И Мойсей викна към ГОСПОДА: О, Боже, моля Ти се, изцели я. 
1 Тимотей 2:1 
И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, 
благодарения за всички хора, 
 
FAITH — ВЯРА 
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. 
 
INTEGRITY — НЕПОРОЧНОСТ 
Псалм 4:5 
Принасяйте жертви на правда  
и се надявайте на ГОСПОДА. 
 
CONSECRATION — ПОСВЕЩЕНИЕ 
Римляни 12:1 
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата 
си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 
 
EXALTATION — ВЪЗВЕЛИЧАВАНЕ 
Евреи 13:15 
И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. 
е. плод от устни, които изповядват Неговото име. 
Еремия 33:11 
глас на радост и глас на веселие,  
глас на младоженец и глас на невяста,  
глас на онези, които казват:  
Хвалете ГОСПОДА на Силите,  
защото ГОСПОД е благ,  
защото Неговата милост е довека,  
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома ГОСПОДЕН,  
защото ще върна пленниците, взети от тази земя,  
както са били преди това, казва ГОСПОД. 
 
SHARING — СПОДЕЛЯНЕ 
Евреи 13:16 
А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата 
си, защото такива жертви са угодни на Бога. 
Филипяни 4:18 
Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от 
Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога. 
 
19. ПОКАЯНИЕ 
 
Дефиниция: Оставяне на греха и приемане на свят начин на живот чрез силата 
на Духа. 
Това е вътрешна промяна последвана от външно действие. Истинското 
покаяние включва четири процеса:- 
Вътрешна промяна                 Външно действие 
Осъждане       Изповед 
Обръщане       Посвещение 
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Външното действие е доказателство за вътрешната промяна, напр. блудния син 
(Лука 15:11-24). 
 
20. Триста човека счупиха пръстни съдове, които съдържаха светилници, 
едновременно. Когато съдовете бяха счупени, светилниците бяха изложени на 
светлина едновременно — заслепявайки и обърквайки врага. 
Библията заявява, че ние имаме „това съкровище“ в пръстни съдове (2 
Коринтяни 4:7 — Христос в нас). Когато сме счупени (смирение, покаяние), 
светлината на Христос засиява.  
 
21. Примери:- 
21.1 (Матей 27:41, 51-53) 
Жертвената смърт на Исус на кръста разкри Божието присъствие в чудеса и 
знамения. 
21.2 (2 Летописи 20:19-22) 
Армията на Йосафат освободи Божията сила да поразят врага чрез жертвата на 
хвала (ст.22). 
21.3 Избълването на Йона от утробата на рибата вследствие на жертвата на 
благодарение. (Йона 2:9-10). 
21.4 „Жертвата освобождаваща сила“ е принцип виждан в демоничното 
воюване. Царя на Моав използва този принцип, за да спре напредването на 
Израел към него. Той принесе човешка жертва. (4 Царе 3: 26-27). 
 
22. Постоянно повтаряща се молитва.  
22.1 Молитвата за освобождаването на Петър — (Деяния 12).  
22.2 Настойчивостта на вдовицата — (Лука 18:1-8). 
 
23. Примери 
23.1 Исус (Лука 22:42-44). Молитвата на Исус в Гетсиманската градина. 
23.2 Анна (1 Царе 1:10). 
23.3 (Плачът на Еремия 2:18-19). 
 
24.  
24.1 Проявление (Битие 1:2) — Духа се движеше върху лицето на водите.  
  Гласа (Битие 1:3) „Да бъде светлина“. 
24.2 Проявление (Изход 3:2-3) — горящия храст. 
Гласа (Изход 3:17).  
24.3 Проявление (Матей 3:16) — Духа слизащ като гълъб. 
Гласа (Матей 3:17) „това е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих“. 
24.4 Проявление (Деяния 9:3) — светлина от небето. 
  Гласа (Деяния 9:4) „Савле, Савле, защо Ме гониш?“ 
24.5 Проявление (Откровение 1:13-16) -  
  Гласа (Откровение 1:17-19) „Не се страхувай…..“ 
 
25.  
 
БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ 
ТОВА Е БОЖИЯТА ВОЛЯ. 
(ТОВА НЕ Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК, А КРАТКИ НАПЪТСТВИЯ, КОИТО ДА 
ПОСОЧАТ БОЖИЯТА ВОЛЯ) 
Матей 7:21-24 
21Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, 
но който върши волята на Моя Баща, Който е на небесата.      
22В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в 
Твое име? И не правехме ли много чудеса   в Твое име?     
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23Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, 
вие, които вършите беззаконие.     
24И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на 
разумен човек, който е построил къщата си на канара. 
Божията воля е Божието царство на земята. 
Матей 6:10 
Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на 
земята! 
ТЪРСЕТЕ ПЪРВО ЦАРСТВОТО 
Матей 6:33 
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще 
ви се прибави. 
НЕБЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЯВИ НА ЗЕМЯТА. 
 
МНЕМОНИКА „ЗАПОВЕДИ“ 
COMMUNION — ПРИЧАСТИЕ 
OBEDIENCE — ПОКОРСТВО 
MORTIFY THE FLESH — УМЪРТВЯВАНЕ НА ПЛЪТТА 
MINISTRY CALLING — ПРИЗОВАВАНЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ATTITUDE OF GRATITUDE — ОТНОШЕНИЕ НА БЛАГОДАРНОСТ 
NEW COMMANDMENT OF LOVE — НОВА ЗАПОВЕД ЗА ЛЮБОВ 
DEPEND ON JESUS FOR SALVATION — ЗАВИСИМОСТ ОТ ИСУС ЗА 
СПАСЕНИЕ 
SUBMIT TO AUTHORITIES — ПОКОРСТВО НА ВЛАСТИТЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
COMMUNION — ПРИЧАСТИЕ 
1 Коринтяни 11:23-25 
23Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през 
нощта, когато беше предаден, взе хляб    
24и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за 
вас; това правете за Мое възпоменание.    
25Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият завет в 
Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание. 
Прегледайте „ЗАМЕСТВАЩ“ – ВСИЧКО, КОЕТО Е ДЕКЛАРИРАНО В 
СМЪРТТА НА ИСУС. 
Трапезата на земята е пророческа декларация за ползите от Неговата смърт, 
които са на разположение за мен на земята, напр. чрез Неговите рани аз съм 
изцелен – следователно Неговата воля е да не бъда болен на земята. 
 
OBEDIENCE TO THE GREAT COMMISSION — ПОКОРСТВО НА 
ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ 
Матей 28:19-20 
19И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух,       
20като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с 
вас през всички дни до свършека на света. 
2 Петрово 3:9 
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за 
забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, 
а всички да дойдат до покаяние. 
Евангелизиране/ Ученичество/ Кръщаване. 
Неговата воля е да обучим хора, които да мислят като Него, за да напълнят 
земята. В кръщаването аз отпечатвам Божия характер на небето върху отделния 
човек на земята. 
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Йоан 13:16-17 
16Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито 
пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.     
17Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. 
 
MORTIFY THE FLESH — УМЪРТВЯВАНЕ НА ПЛЪТТА 
1 Солунци 4:3-8 
3Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от 
блудство;    
4да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест,    
5не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;    
6и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за 
всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и 
уверихме.    
7Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост.   Който отхвърля 
това, отхвърля не човек, но Бога,  
8Който ви дава Святия Си Дух. 
Святостта на небето трябва да бъде видяна на земята. 
 
MINISTRY CALLING — ПРИЗОВАВАНЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ 
Бог е определил пророци, учители, евангелизатори, пастори и апостоли.  
Божията воля е да функционирате във вашето назначение. 
1 Коринтяни 7:17-24 
17Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, 
както Бог го е призовал; и така заръчвам по всички църкви.    
18Обрязан ли е бил призован някой във вярата, да не крие обрязването. 
Необрязан ли е бил някой призован, да не се обрязва.    
19Обрязването е нищо и необрязването е нищо, но важното е пазенето на 
Божиите заповеди.   
20Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призован във вярата.    
21В положение на роб ли си бил призован? Да не те е грижа (но ако можеш да 
станеш свободен, по-добре използвай случая);    
22защото който е бил призован в Господа като роб, е свободен човек на 
Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христос.     
23С цена сте били купени; не ставайте роби на хора.    
24Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с 
Бога. 
Званието и реда на небето трябва да бъде на земята. 
ВСИЧКИ НИЕ ОБАЧЕ СМЕ ПРИЗОВАНИ ДА СЛУЖИМ. 
 
ATTITUDE OF GRATITUDE — ОТНОШЕНИЕ НА БЛАГОДАРНОСТ 
1 Солунци 5:16-18 
16Винаги се радвайте.     
17Непрестанно се молете.     
18За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос 
Исус. 
Благодарението и хвалението на небето трябва да бъде на земята. 
 
NEW COMMANDMENT OF LOVE — НОВА ЗАПОВЕД ЗА ЛЮБОВ 
Йоан 13:34-35 
34Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, 
така и вие да се обичате един друг.       
35По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду 
си. 
Божията любов на небето трябва да бъде видяна в хора на земята. 
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DEPEND ON JESUS FOR SALVATION — ЗАВИСИМОСТ ОТ ИСУС ЗА 
СПАСЕНИЕ 
Йоан 6:40 
Защото това е волята на Моя Баща: всеки, който види Сина и повярва в 
Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден. 
Йоан 3:36 
Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види 
живот, но Божият гняв остава върху него. 
Йоан 12:47-50 
47и ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да 
съдя света, но да спася света.     
48Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, 
което говорих, то ще го съди в последния ден.     
49Защото Аз не говорих от Себе Си; но Татко, Който Ме изпрати, Той Ми 
даде заповед какво да кажа и какво да говоря.    
50И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което 
говоря, говоря го така, както Ми е казал Татко. 
1 Йоан 3:23-24 
23И това е Неговата заповед – да вярваме в името на Неговия Син Исус 
Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал.    
24И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това 
познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал. 
Превъзходството на Исус трябва да бъде видяно на земята, защото Бог Го е 
издигнал високо. 
 
SUBMIT TO AUTHORITIES — ПОКОРСТВО НА ВЛАСТИТЕ 
1 Петрово 2:13-15 
13Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като 
върховен владетел,   
14било на управителите като пратеници от него, за да наказват 
злотворците и за похвала на добротворците.    
15Защото това е Божията воля, като правите добро, да затваряте устата 
на невежите и глупави хора; 
Римляни 13:1-2 
1Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма 
власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от 
Бога.    
2Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а 
които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. 
Властта на Бога трябва да бъде видяна на земята. 
 
26.  
 
ОТНОШЕНИЕТО В ПОКОРСТВОТО. 
Филипяни 2:13 
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да 
желаете това, и да го изработвате. 
 
МНЕМОНИКА – ПОКОРСТВО 
OBSTINATE — ТВЪРДОСТ 
BOLD — СМЕЛОСТ 
ENTHUSIASTIC — ЕНТУСИАЗЪМ 
DELIGHTFUL — ВЪЗХИТИТЕЛНОСТ 
INVARIABLE — ПОСТОЯНСТВО 
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EARNEST — ПЛАМЕННОСТ 
NON-COMPROMISING — БЕЗКОМПРОМИСНОСТ 
CHRIST-LIKE — ПОДОБИЕ НА ХРИСТОС 
EXPEDITIOUS — ИЗПЪЛНИТЕЛНОСТ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
OBSTINATE — ТВЪРДОСТ 
„покорявайте се непоколебимо“ 
Това е фокусирано покорство. 
Исус Навин 1:7 
Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия 
закон, за който слугата Ми Мойсей ти даде заповед; не се отклонявай от 
него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. 
Псалм 119:112 
Приклоних сърцето си, за да върша наредбите Ти.  
Винаги и до край. 
 
BOLD — СМЕЛОСТ 
„покорявайте се смело“ 
Деяния 4:19-20 
19А Петър и Йоан им отвърнаха с думите: Право ли е пред Бога да слушаме 
вас, а не Бога, разсъдете;    
20защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. 
Деяния 4:13 
А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са 
неуки и обикновени хора, се чудеха; и познаха, че са били с Исус. 
Деяния 4:29 
И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Своите слуги да 
говорят Твоето слово с пълна дързост, 
Филипяни 1:20 
според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че 
както винаги, така и сега ще възвелича Христос в тялото си – с пълно 
дръзновение било чрез живот, или чрез смърт. 
 
ENTHUSIASTIC — ЕНТУСИАЗЪМ 
„покорявайте се с готовност“ 
Исая 1:19 
Ако слушате на драго сърце,  
ще ядете благото на земята; 
 
DELIGHTFUL — ВЪЗХИТИТЕЛНОСТ 
 „покорявайте се радостно“ 
Псалм 40:8 
Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля.  
Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми. 
 
INVARIABLE — ПОСТОЯНСТВО 
„покорявайте се винаги“ 
Филипяни 2:12 
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето 
присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте 
спасението си със страх и трепет. 
2 Тимотей 4:2 
Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, 
порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. 
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EARNEST — ПЛАМЕННОСТ 
„покорявайте се с цяло сърце“ 
Псалм 119:69 
Горделивите изковаха лъжа против мене;  
но аз от все сърце ще пазя Твоите правила. 
Второзаконие 11:13 
И ГОСПОД казва: Ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви 
заповядвам, да обичате ГОСПОДА, вашия Бог, и да Му служите с цялото си 
сърце и с цялата си душа, 
Псалм 119:34 
Вразуми ме и ще държа закона Ти.  
Да! Ще го пазя от все сърце. 
 
NON-COMPROMISING — БЕЗКОМПРОМИСНОСТ 
„покорявайте се недвусмислено“ 
Деяния 5:29 
А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не 
на хората. 
1 Царе 15:24 
Тогава Саул каза на Самуил: Съгреших. Престъпих ГОСПОДНОТО повеление и 
твоите думи, понеже се уплаших от народа и послушах техния глас. 
 
CHRIST-LIKE — ПОДОБИЕ НА ХРИСТОС 
„покорявайте се като Христос“ 
Матей 26:39 
И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: 
Татко Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз 
искам, но както Ти искаш. 
Йоан 13:15 
Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас. 
1 Йоан 2:6 
Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал 
Христос. 
1 Петрово 2:21 
Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви 
остави пример да вървите по Неговите стъпки; 
 
EXPEDITIOUS — ИЗПЪЛНИТЕЛНОСТ 
„покорявайте се бързо“ 
Лука 19:5-6 
5Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез 
бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.   
6И той побърза да слезе и Го прие с радост. 
Еклисиаст 9:10 
Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; 
защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в 
гроба, където отиваш. 
Евреи 3:7-8 
7Затова, както казва Святият Дух:    
„Днес, ако чуете гласа Му,       
8не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,   
както в деня на изкушението в пустинята, 
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Матей 5:25 
Бързай да се сдобриш с противника си, докато си на пътя с него към 
съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията 
да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. 
 
27.        
27.1 Самите хора са даровете и чрез тези дарове Бог демонстрира Своето 
обитаване сред Своите хора. (Псалм 68:18). 
27:2 Усъвършенстване на светиите — Зрялост — (Ефесяни 4:12). 
27:3 Делото на служението (Ефесяни 4:12). 
27:4 Изграждането на тялото корпоративно. (Църквата). 
 
28. Характеристики на непорочност. 
Псалм 24:3-4 / Исая 33:15-16 
28.1 Чисти ръце. 
28.2 Чисто сърце. 
28.3 Не се покланя на идоли. 
28.4 Не се кълне измамно. 
28.5 Ходи праведно. 
28.6 Говори справедливо. 
28.7 Отхвърля печалбата с грабителство. 
28.8 Не приема подкупи. 
28.9 Не заговорничи за убийство. 
28.10 Не крои зло. 
 
29. 
Свободата в Божието присъствие е изобразена от:- 
1. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАВЕЛ И СИЛА 
Когато Божието присъствие се изяви в затвора — Павел и Сила бяха освободени 
от оковите (Деяния 16:26). 
2. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР 
 Петър беше освободен от веригите си, когато ангелът на Господа (ангел от 
Божието присъствие) го посети (Деяния 12:7). 
В допълнение Святия Дух води в цялата истина. 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; 
защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви 
извести за идващите неща. 
Истината носи свобода. 
Йоан 8:32 
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 
 
30. 
 
ИЗГРАЖДАНЕТО СТАВА ЧРЕЗ:- 
РАДОСТ 
Псалм 16:11 
Ще ми изявиш пътя на живота;   
пред Твоето присъствие има пълнота от радост,   
отдясно на Тебе – винаги веселие. 
Деяния 8:8 
така че настана голяма радост в онзи град. 
Тази радост идва от Исус (Йоан 15:11), чрез Духа (Галатяни 5:22). Забележка: 
„…защо радостта в ГОСПОДА е вашата сила“. (Неемия 8:10) 
ТОПЛОТА И УТЕХА 
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Йоан 14:1, 18 
1Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.      
18Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. 
Лука 24:32 
И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше 
по пътя и когато ни тълкуваше Писанията? 
Божието присъствие дава топлота и утеха. Святия Дух е наречен „Утешител“. 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
Деяния 9:31 
И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се 
назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, 
се умножаваше. 
ДАРБИТЕ НА ДУХА 
Тези дарби са проявленията на Святия Дух (1 Коринтяни 12:6), които изграждат 
Църквата. 
1 Коринтяни 12:6-7 
6Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички 
хора.    
7А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. 
ПОЧИВКА 
Изход 33:14 
И ГОСПОД каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя. 
Исус каза в 
Матей 11:28 
Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви 
успокоя. 
СМЕЛОСТ 
2 Тимотей 4:17 
Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез 
мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста. 
Исая 41:10 
не бой се, защото Аз съм с тебе;   
не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;   
ще те укрепя, да! Ще ти помогна.   
Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница. 
Псалм 27:14 
Чакай ГОСПОДА;  
дерзай и нека се укрепи сърцето ти.  
Да! Чакай ГОСПОДА. 
Ако няма изграждане в едно църковно събрание, аз бих поставил под въпрос 
твърдението, че Божието присъствие се е изявило мощно. 
 
31. 2 Тимотей 3:16 
 
32. 
32.1 Разкриване на господството на Христос (Деяния 9:3-6; Йоан 20:27-28). 
32.2 Мъдрост, знание, разбиране (Изход 35:30-32). 
32.3 Разкриване на края на нечестивите (Псалм 73:17). 
32.4 Разкриване на предразсъдъка (Деяния 10:13-16). 
32.5 Разкриването на истинския Бог (Данаил 3:29). 
32.6 Разкриване на грешното състояние (Исая 6:5; Лука 5:8). 
 
33. КОВЧЕГА НА ЗАВЕТА  ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ 
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33.1 Сила да се побеждават препятствия   
(Исус Навин 3:15-16)   (Съдии 14:6; 14:19; 15:14) 
33.2 Преуспяване   Йосиф (Битие 39:2-3) 
Овид-Едом    Езекия (4 Царе 18:7) 
(2 Царе 6:11)    Давид (2 Царе 5:10) 
      
33.3 Победа над врага 
(1 Царе 5: 4) Дагон   (Исус Навин 3:10) 
(Исус Навин 6) Ерихон  (1 Йоан 4:4) 
 
34. (А) Сина на Финеес. Името означава  — „славата се изгуби от Израел“ (1 
Царе 4:19-22). Жената на Финеес кръсти детето, родено по времето на 
открадването на ковчега и смъртта на свекъра й, така че да отразява срама на 
Израел. 
       (Б) Офний и Финеес оскверниха свещенството. Те вземаха повече отколкото 
споделяха в даренията. Въвлякоха се в сексуален грях (1 Царе 2:22). Илий се 
провали в дисциплинирането на синовете си. Правилата принадлежащи на 
служенето при ковчега не се спазваха. 
 Няма запис да са предприети правилните стъпки, за да се покрие 
ковчега по времена пренасянето. 
 Това нарушение от страна на свещенството доведе до това ковчега да 
бъде отнесен от филистимците 
Заминаването на ковчега е равно на славата заминаваща си от Израел — 
заминаването на изявеното Божие присъствие. 
 
35. Раждането на Ихавод в една Църква е равно на заминаването на изявеното 
присъствие и е резултат от плътски въвличания, а именно: липса на молитва/ 
похотливост/ непокорство. 
 
36.  
 

 БОГ Е ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Това е атрибута, чрез който Бог невидимо присъства във всяка част от вселената 
по едно и също време като Татко, Сина, и Святия Дух. 
Притчи 15:3 
Очите ГОСПОДНИ са на всяко място  
и наблюдават злите и добрите. 
Еремия 23:24 
Може ли някой да се скрие в тайни места,   
че Аз да не го видя? – казва ГОСПОД.   
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва ГОСПОД. 
Ефесяни 1:23 
която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко 
във всички. 

 БОЖИЕТО ОБИТАВАЩО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ 
Това може да бъде споменато като „спасяващото“ присъствие на Бог. 
1 Коринтяни 3:16 
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
1 Коринтяни 6:19 
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, 
Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, 
Святия Дух живее във всеки новороден вярващ. Отсъствието на Святия Дух в 
човека представлява неновородено състояние. 
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Римляни 8:9-10 
9Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако 
някой няма Христовия Дух, той не е Негов.   
10Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, 
духът е жив поради правдата. 

 „УСЕЩАНОТО“ ИЛИ „ОСЕЗАЕМОТО“ ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ — 
СПОМЕНАТО КАТО ИЗЯВЕНОТО БОЖИЕ ПРИСЪСТВИЕ 

Това е част от Божията слава. Божието присъствие ще се усеща от онези, които 
се приближават към Него. 
Яков 4:8 
Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте 
ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи. 
 
37. Болезнена смърт/ уплаха (напр. присъствието на Голиат плашеше и 
парализираше Израел от страх). 
Нечистота (демонизирания от Гадара). 
Бедност — враг във вашето жилище — (1 Царе 2:36). 
Болест (особено повтаряща се). 
Апатия — липса на интерес за нещата на Бог. 
Неверие. 
Очевидни демонични проявления. 
 
38. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТА ПОСТАНОВЕН ОТ БОГ:- 
Ст.6-7   
(А) Освобождаване на несправедливите вериги. 
- т.е. да се прави правилното нещо. 
(Б) Освобождаване на потиснатите. 
- за нас това би означавало освобождаване на поробените чрез евангелието на 
Христос. 
(В) Счупване на всеки хомот. 
- справяне с лични робства и крепости в живота ви. 
(Г) Добри дела. 
- Споделяне на храната ви с гладните. 
- Подслоняване на бедните. 
- Обличане на голите. 
- Да не отхвърляте братята си и сестрите си (роднините). 
Ст.9   
(Д) Стойте далеч от сочещия пръст. 
- спрете да обвинявате другите. 
(Е) Стойте далеч от злобно говорене. 
- спрете да клюкарите и да клеветите. 
Ст.13   
(Ж) Пазете съботата. 
Починете си от собствените си дела и влезте в почивката на Христос. 
Влезте в завършената работа на Христос. 
Управлявани от Духа, установени във вярата и триумфиращи над света, плътта 
и сатана. 
39. ПОЛЗИ 
Ст.8   
(А) Изявяване на вашата светлина. 
(Б) Бързо изцеление. 
(В) Славата на Господа ще бъде задната ви стража. 
(Г) Отговорена молитва. 
Ст.11   
(Д) Задоволени нужди. 
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(Е) Сила. 
(Ж) Добре напоявана градина (Плодоносност). 
(З) Водата никога не липсва (Помазание). 
(И) Съграждане на древни развалини (градене, където други са се провалили). 
Ст.12   
(К) Поправяне на разрушени стени (служение на примирение и защита на 
тялото). 
(Л) Възстановител на улици със жилища (основател на църкви). 
(М) Намиране на вашата радост в Господа. 
(Н) Яздене по височините на земята (преуспяване). 
(О) Празнуване в наследството (наслаждаване на наследството, което сте 
получили). 
 
40. 
P PRAYER — МОЛИТВА 
A ACCLAMATION — БУРНО ОДОБРЕНИЕ 
R REPENTANCE — ПОКАЯНИЕ 
O OBEDIENCE — ПОКОРСТВО 
U UNITY — ЕДИНСТВО 
S SACRIFICE — ЖЕРТВА 
I INTEGRITY — НЕПОРОЧНОСТ 
A ASSEMBLY IN HIS NAME — СЪБИРАНЕ В НЕГОВОТО ИМЕ 

 
В. ПОЛЗИТЕ ОТ НЕГОВОТО ИЗЯВЕНО ПРИСЪСТВИЕ (ОТГОВОРИ) 
1. СИЛА 
 
Има сила в присъствието на Бога:- 
 
1.1 СИЛА ЗА СВИДЕТЕЛСТВАНЕ 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
 
Най-голямата полза е спасението на изгубените чрез силата на Духа. 
 
Деяния 2:41 
И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се 
присъединиха около три хиляди души. 
 
1.2 СИЛА ДА СЕ ПОБЕЖДАВАТ ПРЕПЯТСТВИЯ 
Исус Навин 3:15-16 
15Когато носачите на ковчега стигнаха до Йордан и краката на 
свещениците се намокриха в края на водата (защото Йордан наводнява 
всичките си брегове през цялото време на жътвата),    
16водата, която слизаше отгоре, се спря и се издигна на куп много надалеч, 
при град Адам, който е край Царетан; а водата, която течеше надолу към 
полското море, т. е. Соленото море, изтече и пресъхна. Тогава народът 
премина реката срещу Ерихон. 
Съдии 14:6, 19 
6И ГОСПОДНИЯТ Дух дойде със сила на него; и Самсон разкъса лъва все едно, че 
беше яре, и то, без да има нищо в ръцете си; но не каза на баща си и майка си 
какво беше направил.     
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19ГОСПОДНИЯТ Дух дойде със сила на него; и той отиде в Аскалон и изби 
тридесет мъже от тях, и като взе облеклата им, даде премените на онези, 
които отгатнаха гатанката. И силно разгневен се върна в бащиния си дом. 
 
Съдии 15:14 
Когато стигнаха в Лехий, филистимците го посрещнаха с викове. А 
ГОСПОДНИЯТ Дух дойде със сила на него; и въжетата на ръцете му станаха 
като прегорял лен и връзките му паднаха от ръцете му. 
 
1.3 СИЛА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И ПРОПОВЯДВАНЕ 
 
Лука 5:17 
И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и 
законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и от Ерусалим; и 
Господната сила беше с Него да изцелява. 
 
Лука 4:18-19 
18„Духът на Господа е на Мене,      
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;       
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците       
и проглеждане на слепите,       
да пусна на свобода угнетените,        
19 да проглася благоприятната Господна година“. 
  
Съдии 6:12-14 
Гедеон беше силен поради изявеното присъствие. 
 
Еремия 15:20 
Освобождението на Еремия. 
 
2. ЗАЩИТА 
 
Обещана е защита за онези, които живеят в Божието присъствие. 
 
Псалм 91:1 
Който живее под покрива на Всевишния,   
той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. 
 
Исая 43:1-5 
1А сега така казва ГОСПОД, Творецът ти, Якове,  
и Създателят ти, Израилю:  
Не бой се, защото Аз те изкупих.  
Призовах те по име; Мой си ти.    
2Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,  
и през реките – те няма да те потопят;  
когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш  
и пламъкът няма да те опали.    
3Защото Аз съм ЙЕХОВА, твоят Бог,  
Святият Израилев, твоят Спасител;  
за твой откуп дадох Египет,  
за теб – Етиопия и Сева.   
4Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми,  
беше на почит и Аз те възлюбих,  
затова ще дам хора за теб  
и племена – за живота ти.    
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5Не бой се, защото Аз съм с теб;  
от изток ще доведа потомството ти  
и от запад ще те събера; 
 
2.1 Божието присъствие защити израилтяните от египтяните. 
 
Изход 14:19-20 
19Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се 
вдигна и дойде зад тях; облачният стълб пред тях се вдигна и застана зад 
тях,    
20и дойде между Египетското и Израилевото множество; за едните беше 
тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се 
приближиха до другите през цялата нощ. 
 
2.2 Божието присъствие защити Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ. 
 
Данаил 3:24-25 
24Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците 
си: Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя: 
Вярно е, царю.    
25Той каза: Ето, виждам четирима развързани мъже, които ходят сред 
огъня, без да са засегнати от пламъците; и по изгледа си четвъртият 
прилича на син на боговете. 
 
2.3 Божието присъствие в живота на Исус Навин го увери с безопасност. 
 
Исус Навин 1:9 
Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; 
защото ГОСПОД, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш. 
 
3. СЛИСВА ПРОТИВНИКА 
 
3.1 Ковчега е преобраз на Божието присъствие. Аморейците и хананците бяха 
парализирани от страх. 
 
Исус Навин 5:1 
А когато всички аморейски царе, които бяха от другата страна на Йордан 
на запад, и всички ханаански царе, които бяха до морето, чуха, че ГОСПОД 
пресушил водата на Йордан пред израилтяните, докато преминали, 
сърцата им примряха от страх и не им остана кураж заради 
израилтяните. 
 
3.2 Филистимците се уплашиха от Божието присъствие. 
 
1 Царе 4:6-8 
6 А филистимците, като чуха шума от викането, си казаха: Какво значи 
това шумно и силно викане в стана на евреите? И научиха, че ГОСПОДНИЯТ 
ковчег дошъл в стана.   
7Тогава филистимците се уплашиха, защото си казваха: Бог е дошъл в 
стана. Горко ни! Защото такова нещо не е ставало досега.   
8Горко ни! Кой ще ни избави от ръката на тези мощни богове? Тези са 
боговете, които поразиха египтяните с всякакъв вид напасти в пустинята. 
 
3.3 Демоните се уплашиха. 
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Лука 8:28 
Той, като видя Исус, извика, падна пред Него и каза със силен глас: Какво 
общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се, недей ме 
мъчи. 
 
Марк 1:24 
Остави ни ! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да 
ни погубиш? Познавам Те Кой си – Святият Божий. 
 
4. НАДДЕЛЯВА НАД ВРАГА 
 
 ПРИМЕРИ:- 
  
 
4.1 ЕРИХОН 
 
Без ковчега (Божието присъствие) нямаше да се случи такава победа. 
 
Исус Навин 6:20 
И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът 
чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава 
хората влязоха в града – всеки право напред, и превзеха града. 
 
4.2 ВРАГОВЕТЕ В ХАНААН 
 
Исус Навин 3:10 
Исус каза още: По това ще познаете, че живият Бог е сред вас и че ще 
прогони пред вас ханаанците, хетите, евейците, ферезейците, гергесейците, 
аморейците и евусейците. 
 
Победата над тези врагове беше доказателство, че Бог беше с Израел. 
 
4.3 НАД ДАГОН 
 
1 Царе 5:4 
И на другия ден, като станаха рано сутринта, ето, Дагон пак беше паднал с 
лицето си към земята пред ГОСПОДНИЯ ковчег, като главата на Дагон и 
двете длани на ръцете му бяха отсечени върху прага. Само тялото на Дагон 
беше останало. 
 
4.4 НАД САТАНА 
 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е 
по-велик от онзи, който е в света. 
 
4.5 ГОЛИАТ  
 
Давид победи Голиат, за да покаже, че Бог беше в Израел. 
 
1 Царе 17:46 
Днес ГОСПОД ще те предаде в ръката ми. Като те убия, ще ти отнема 
главата и днес ще предам труповете на филистимското множество на 
летящите птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог 
в Израел. 
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5. УДОВОЛСТВИЕ 
 
Псалм 16:11 
Ще ми изявиш пътя на живота;   
пред Твоето присъствие има пълнота от радост,   
отдясно на Тебе – винаги веселие. 
 
6. ПОПУЛЯРНОСТ 
 
ПРИМЕРИ 
6.1 ИСУС НАВИН 
 
Исус Навин 3:7 
И ГОСПОД каза на Исус: Днес започвам да те прославям пред целия Израел, за 
да познаят, че както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб. 
 
Исус Навин 6:27 
Така ГОСПОД беше с Исус; и името му се прочу по цялата земя. 
 
6.2 ДАВИД 
 
2 Царе 5:10 
Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и ГОСПОД , Бог на Силите, беше 
с него. 
 
6.3 СОЛОМОН 
 
3 Царе 4:31 
защото беше по-мъдър от всички хора – от езраеца Етан и от Еман, Халкол 
и Дарда, синовете на Маол. И името му се прочу между всички околни 
народи. 
 
7. ПРЕУСПЯВАНЕ 
 
Вижте документа преуспяване в ABC 1. 
 
8. МИР 
  
Изход 33:14 
И ГОСПОД каза: Самият Аз ще вървя с теб и Аз ще те успокоя. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


