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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

24. ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
УРОК 24 – (АВС 2) 

 
1. ИСУС ПРЕДСТАВЯШЕ АКУРАТНО ТАТКО БЕЗ ДА Е ТАТКО. (НЯМА 
ОТРИЧАНЕ НА ТРОИЦАТА) 

 АКО ГО ПОЗНАВАТЕ, ПОЗНАВАТЕ ТАТКО 
Йоан 14:7-12 
7Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Баща. Отсега нататък Го познавате и сте 
Го видели.   
8Филип Му каза: Господи, покажи ни Татко и това ни е достатъчно.    
9Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, 
видял е Татко. Как така казваш: Покажи ми Татко?     
10Не вярваш ли, че Аз съм в Татко и че Татко е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги 
говоря от Себе Си; но Татко, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.     
11Вярвайте Ми, че Аз съм в Татко и че Татко е в Мен; или пък Ми вярвайте поради 
самите дела.     
12Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги 
върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Татко. 

 АКО ГО ПРИЕМЕТЕ ТОГАВА СТЕ ПРИЕЛИ ТАТКО. 
Евреи 3:1 
Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и 
Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исус, 
Матей 10:40 
Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
Марк 9:37 
Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, 
приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил. 

 ТОЙ ВЪРШИ САМО ВОЛЯТА НА ТАТКО – ТОЙ МИСЛИ КАТО ТАТКО. АКО 
МИСЛИТЕ КАТО НЕГО, ВИЕ МИСЛИТЕ КАТО ТАТКО. 

Йоан 6:38 
защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е 
изпратил. 
Йоан 4:34 
Исус им каза: Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да 
довърша Неговото дело. 

 ТОЙ ВЪРШИ ТОВА, КОЕТО ВЪРШИ ТАТКО – НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА 
ИДЕНТИЧНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ТАТКО. АКО ГО 
СЛЕДВАТЕ/ПОДРАЖАВАТЕ МУ ВИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЛЕДВАТЕ 
ТАТКО. 

Йоан 5:19 
Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си 
нищо, освен това, което вижда, че върши Татко; понеже каквото върши Той, същото 
върши и Синът. 
Йоан 8:28-29 
28Тогава Исус каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм Аз и че 
от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Татко, това говоря.     
29И Този, Който ме е пратил, е с Мене; не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги 
онова, което Му е угодно. 
Йоан 9:4 
Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; идва нощ, 
когато никой не може да работи. 
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 АКО ГО ВИДИТЕ, ВИДЯЛИТЕ СТЕ ТАТКО 
Йоан 14:9 
Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, 
видял е Татко. Как така казваш: Покажи ми Татко? 

 ТОЙ ГОВОРИ ТОВА, КОЕТО ГОВОРИ ТАТКО – АКО ГО ЧУЕТЕ ЧУЛИ СТЕ 
ТАТКО. 

Йоан 12:49-50 
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. 
 
ТОЙ Е: 

 ОБРАЗА НА НЕВИДИМИЯ БОГ. 
Колосяни 1:15-16 
15в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;     
16понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, 
видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, 
всичко чрез Него бе създадено; 
2 Коринтяни 4:4 
за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари 
светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога. 
 
ОБРАЗ 
 
Означава подобие. 
1504  ейкон- 
 
образ, облик, подобие 
а) образ на нещата (небесните неща)  
1) използвана е за смъртното подобие на обновените хора с Бог 
2) образа на Божия Син, в който са преобразени истинските християни, е подобие не само на 
небесното тяло, а също и на най-святото и благословено състояние на ума, който Христос 
притежава 
б) образа на човек 
1) човек, в който се вижда образа на някого  
2) прилага се за човек по отношение на силата на неговата заповед 
3) за Христос по отношение на Неговата божествена природа и абсолютно морално 
превъзходство 
 

 СИЯНИЕТО НА НЕГОВАТА СЛАВА И ТОЧНИЯ ОБРАЗ НА НЕГОВАТА 
ЛИЧНОСТ. 

Евреи 1:3 
Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко 
чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, 
седна отдясно на Величието във висините 
В NKJ се казва, че Той е „точния образ на Неговата личност“. 
ТОЧЕН ОБРАЗ 
5481  характер- 
 
1) инструмента използван за гравиране или дърворезба 
2) печата отпечатан на този инструмент или изкован на него 
а) белег или фигура жигосана в (Левит 13:28) или щампована, отпечатък. 
б) точния израз (образа) на някой човек или на нещо, белязана прилика, точна репродукция 
във всяко отношение, което е, точно копие 
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НЕГОВОТО ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ ВИЖДА В РАВЕНСТВОТО МУ. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ „ИСОТЕС“ 
РАВЕНСТВОТО НА ТАТКО И ИСУС 
РАВЕН, РАВЕНСТВО 
ГРЪЦКИ — исотес^2471^, „равенство“ 
МНЕМОНИКА „ИСОТЕС“ 
ТАТКО И СИНА СИ ПРИЛИЧАТ ПО: 
IDENTITY(NAMES AND TITLES) — (ИДЕНТИЧНОСТ ИМЕНА И ТИТЛИ) 
STANDARDS OF RIGHTEOUSNESS — СТАНДАРТИ НА ПРАВЕДНОСТ 
OBEISANCE AND WORSHIP — ПОЧИТ И ПОКЛОНЕНИЕ 
TASKS(DEEDS) — ЗАДАЧИ (ДЕЛА) 
ESSENTIAL ATTRIBUTES — ОСНОВНИ АТРИБУТИ 
SUBSTANCE — СЪЩНОСТ 
Исус представляваше точно Татко. 
Христос е видимото представяне и изява на невидимия Бог, обективния израз на 
Божествената природа, Божието лице обърнато като че ли към света, точното подобие на 
Татко във всичко освен това да бъде Татко. По този начин ние получихме „светлината от 
познаването Божията слава в лицето на Исус Христос“ <2 Коринтяни 4:6>. Той е точното 
копие на Бог. 
(от Интернационалната стандартна библейска енциклопедия, Electronic Database Copyright 
(C) 1996 by Biblesoft) 
2. ИЗИСКВАНЕТО ЗА ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Е БИБЛЕЙСКО 
Божието намерение е, че точното представяне (подобието на Христос) трябва да се вижда 
във всички вярващи. ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ Е СВЪРЗАНО С НЕГОВИТЕ МОРАЛНИ 
АТРИБУТИ, А НЕ С ОСНОВНИТЕ МУ АТРИБУТИ. ВСЕПРИСЪСТВИЕТО, 
ВСЕМОГЪЩЕСТВОТО И ВСЕЗНАНИЕТО СА УНИКАЛНИТЕ И НЕПРЕДАВАЕМИ 
АТРИБУТИ НА БОГ. 
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; 
Псалм 85:13 
Правдата ще върви пред Него  
и ще направи стъпките Му път, по който да ходим. 
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. 
 
3. ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДОБНА ТЕРМИНОЛОГИЯ. 
ХРИСТОПОДОБНОСТ СТАВАНЕ В НЕГОВИЯ ОБРАЗ 
(съвършенство, синовство, зрялост) = ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
1 Йоан 4:17 
В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото 
както е Той, така сме и ние в този свят. 
 
ИЗПОЛЗВАНИ СА РАЗЛИЧНИ ТЕРМИНИ, ЗА ДА СЕ ОПИШЕ ТОВА НИВО: 
PERFECTION — СЪВЪРШЕНСТВО 
END — КРАЙ 
REVELATION OF SONS — РАЗКРИВАНЕ НА СИНОВЕ 
FULLNESS — ПЪЛНОТА 
EPISTLE — ПОСЛАНИЕ 
CONFORMITY — СЪОБРАЗЯВАНЕ 
TRANSFORMATION — ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 
IMAGE — ОБРАЗ 
OLD THINGS PASSED AWAY — СТАРОТО ПРЕМИНА 
NEW CREATION — НОВО СЪЗДАНИЕ 
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РАЗРАБОТВАНЕ 
 
PERFECTION — СЪВЪРШЕНСТВО 
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; 
Колосяни 1:28 
Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна 
мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. 
Яков 1:4 
А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, 
без никакъв недостатък. 
ВКЛЮЧВА ЗАВЪРШЕНОСТ, ЗРЯЛОСТ, ИЗРАСТВАНЕ В НЕГО. 
Ефесяни 4:15 
но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 
 
END — КРАЙ 
Римляни 6:22 
Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че 
отивате към святост, която води към вечен живот. 
1 Петрово 1:9 
като получавате следствието на вярата си – спасението на душите си. 
В NKJ е „като получавате в края на вярата си“. 
 
5056  телос — (ТЕЙЕР) 
 
1) край 
а) завършване, предела, при който нещо престава да бъде (винаги за края на някое действие 
или състояние, но не за краят на период от време)  
б) краят  
1) последният в някаква последователност или серии  
2) вечен 
в) това чрез което нещо е завършено, неговото приключване, край  
г) краят, към който се отнася всичко, намерението, целта 
2) камбанен звън, мито (това е, индиректна такса за блага) 
 
Краят е метафора за завършеност. 
 
REVELATION OF SONS — РАЗКРИВАНЕ НА СИНОВЕ 
Цялото творение копнее за тази практична реалност – включително и ангелите. 
Римляни 8:19 
Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии 
синове. 
Божиите синове трябва да изявяват Неговия образ и подобие. 
1 Йоан 3:2 
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че 
когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е. 
 
FULLNESS — ПЪЛНОТА 
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; 
 
EPISTLE — ПОСЛАНИЕ 
2 Коринтяни 3:2-3 
2Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички хора;    
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3и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с 
мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на 
сърцето. 
 
CONFORMITY — СЪОБРАЗЯВАНЕ 
Римляни 8:29 
Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, 
за да бъде Той първороден между много братя; 
Филипяни 3:20-21 
20Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ 
Исус Христос,    
21Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно 
тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си. 
 
TRANSFORMATION — ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 
2 Коринтяни 3:18 
А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се 
преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
преобразени 
3339  метаморфоо (мет-ам-ор-фо-о); 
 
от 3326 и 3445; да преобразя (буквално или символично, „метаморфоза“):  
 
KJV — промяна, преобразяване, трансформиране. 
Галатяни 4:19 
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас, 
ПЪРВИТЕ РОДИЛНИ БОЛКИ – НОВОРОЖДЕНИЕ. 
ВТОРИТЕ РОДИЛНИ БОЛКИ – ЗРЯЛОСТ/СЪВЪРШЕНСТВО. 
оформен 
3445  морфоо (мор-фо-о); 
 
от същата като 3444; да оформя (символично):  
 
KJV — оформям. 
 
IMAGE — ОБРАЗ 
ДА НОСИМ ОБРАЗА (НОСИМ = ДА НОСИМ ПОСТОЯННО КАТО ОБЛЕКЛО) 
1 Коринтяни 15:49 
И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. 
ОБРАЗ 
(б) За християнина се казва допълнително, че трябва постепенно да се преобразява в образа 
на Божия Син. Тази прогресивна метаморфоза включва не само морално и духовно подобие 
на Христос, но също и крайната бъдеща слава на християнина, включително прославеното 
тяло, „преминаването през постепенно уподобяване на ума и характера до едно крайно 
уподобяване на Неговата докса, поглъщането на блясъка на Неговото присъствие“ (Санди и 
Хийдлам, Романс, 218; вижте <Римляни 8:29; 1 Коринтяни 15:49; 2 Коринтяни 3:18>; и 
сравнете <Филипяни 3:21; 1 Йоан 3:2>). 
(от Интернационалната стандартна библейска енциклопедия, електронна база данни 
Copyright (C) 1996 by Biblesoft) 
Колосяни 3:9-11 
9Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му    
10и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е 
създал;    
11където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или 
свободен; но Христос е всичко и във всичко. 
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OLD THINGS PASSED AWAY — СТАРОТО ПРЕМИНА 
2 Коринтяни 5:17 
Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана 
ново. 
 
NEW CREATION — НОВО СЪЗДАНИЕ 
2 Коринтяни 5:17 
Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана 
ново. 
Ефесяни 2:10 
Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог 
отнапред е наредил да ходим. 
Ефесяни 4:24 
и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на 
истината. 
Колосяни 3:10-11 
10и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е 
създал;    
11където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или 
свободен; но Христос е всичко и във всичко. 
 
4. КАК СТИГАМЕ ДО ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ? 
МИГРАЦИЯТА ДО ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЗИСКВА: 

 ОТДАВАНЕ 
ОТДАВАНЕТО НА НЕГОВАТА ПРАВЕДНОСТ Е ЗА ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. ТОВА 
Е ПОЗИЦИОННА РЕАЛНОСТ. 
ПРАКТИЧНО ИЗИСКВАНЕ: 

 СЪБЛИЧАНЕ НА СТАРИЯ ЧОВЕК 
 ОБЛИЧАНЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 

Римляни 13:14 
Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на 
нейните страсти. 
Позиционно ние сме като Него на земята. 

 РАСТЕЖ В НЕГО 
Ефесяни 4:15 
но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 

 АПОСТОЛСКИ РОДИЛНИ БОЛКИ 
Галатяни 4:19 
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас, 
ВИЖТЕ ПОБЕЖДАВАНЕ НА ПЛЪТТА – „ПЛЪТ“ 
Целта на съвършенството е точното представяне. 
Времената на  освежаване са за да ни  доведат до по-акуратни позиции, за да можем да Го 
представяме акуратно на земята. 
 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАЗИ ЗРЯЛОСТ/ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ: 
МНЕМОНИКА — ОБРАЗ 
INTELLIGENT LIKENESS — ИНТЕЛИГЕНТНО ПОДОБИЕ 
MORAL LIKENESS — МОРАЛНО ПОДОБИЕ 
AUTHORITATIVE LIKENESS — ВЛАСТНО ПОДОБИЕ 
GLORIOUS LIKENESS — СЛАВНО ПОДОБИЕ 
ETHEREAL LIKENESS — ВЕЧНО ПОДОБИЕ 
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РАЗРАБОТВАНЕ 
INTELLIGENT LIKENESS — ИНТЕЛИГЕНТНО ПОДОБИЕ 
Способността да се различава между правилно и грешно. Да се избират правилните неща и 
да се отхвърля това, което е грешно. ДА СЕ ВЪРШИ ТОВА, КОЕТО Е ПРАВИЛНО В 
БОЖИИТЕ ОЧИ. 
3 Царе 15:4-5 
4Но заради Давид ГОСПОД, неговият Бог, му даде светилник в Ерусалим, като издигна 
сина му след него и утвърди Ерусалим.    
5Защото Давид стори онова, което беше право пред ГОСПОДА, и през всички дни на 
живота си не се отклоняваше от нищо, което му заповяда, освен в делото относно хета 
Урия. 
3 Царе 15:11 
И Аса върши това, което беше право пред ГОСПОДА, както баща му Давид. 
3 Царе 22:42-43 
42Йосафат беше на възраст тридесет и пет години, когато се възцари, и царува 
двадесет и пет години в Ерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силей.    
43Той ходи съвършено в пътя на баща си Аса; не се отклони от него, а вършеше това, 
което беше право пред ГОСПОДА. Високите места обаче не се отмениха; народът все още 
жертваше и кадеше по високите места. 
4 Царе 14:1-3 
1Във втората година на Израилевия цар Йоас, Йоахазовия син, се възцари Амасия, син на 
Юдейския цар Йоас.   
2Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и 
девет години в Ерусалим. Името на майка му беше Йоадана от Ерусалим.   
3Той върши това, което беше праведно пред ГОСПОДА, но не като баща си Давид; той 
постъпваше, съвсем както беше постъпвал баща му Йоас. 
4 Царе 15:1-3 
1В двадесет и седмата година на Израилевия цар Еровоам се възцари Азария, син на 
Юдейския цар Амасия.   
2Той беше на възраст шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две 
години в Ерусалим; името на майка му беше Ехолия, от Ерусалим.   
3Той върши това, което беше праведно пред ГОСПОДА, напълно както беше направил баща 
му Амасия. 
2 Летописи 29:1-2 
1Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и 
девет години в Ерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.   
2Той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, напълно както извърши баща му 
Давид. 
Исус винаги вършеше правилните неща. 
Евреи 4:15 
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите 
слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. 
Исая 53:9 
И определиха гроба Му между злодеите,  
но след смъртта Му – при богатия;  
защото не беше извършил неправда,  
нито имаше измама в устата Му. 
Йоан 8:46 
Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не Ми вярвате? 
2 Коринтяни 5:21 
Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него 
праведни пред Бога. 
Евреи 7:26 
Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от небесата; 
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1 Петрово 2:22 
Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му; 
1 Йоан 3:5 
и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. 
АПОСТОЛИТЕ: 
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. 
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. 
2 Коринтяни 1:12 
Защото нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на 
света, а най-много между вас, със святост и искреност пред Бога, не с плътска мъдрост, 
а с Божия благодат. 
2 Коринтяни 2:17 
Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, а говорим 
искрено в Христос, като от Бога пред Бога. 
2 Коринтяни 11:6-7 
6Ако и да съм прост в речта, в знанието не съм; дори ние по всякакъв начин сме ви 
показали това във всичко.    
7Грях ли съм вършил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах 
Божието благовестие даром? 
1 Солунци 2:3-6 
3Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисти подбуди, нито е било 
с лукавство;    
4но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така 
говорим не като да угаждаме на хората, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.    
5Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито 
сребролюбие (Бог е свидетел);    
6нито сме търсили слава от хора, било от вас или от други (ако и да сме могли да 
притежаваме власт като Христови апостоли), 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРАКТИЧНАТА ПРАВЕДНОСТ. 
 
MORAL LIKENESS — МОРАЛНО ПОДОБИЕ 
Подобие в Неговите морални атрибути — вярност, святост, мъдрост,  истина и любов. 
ТОВА Е ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОРНОТО – ТОВА Е СЪОБРАЗЯВАНЕ С БОЖИЯТА ПРИРОДА 
(МОРАЛНИ АТРИБУТИ – ПРАВЕДНОСТ) 
СЛЕДВАЙКИ НЕГОВИЯ ПРИМЕР: 

а именно В ЛЮБОВ И СМИРЕНИЕ 
Филипяни 2:5-8 
5Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус,     
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. 
Йоан 13:15 
Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас. 
1 Йоан 3:16 
По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да 
дадем живота си за братята. 
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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; 
Псалм 85:13 
Правдата ще върви пред Него  
и ще направи стъпките Му път, по който да ходим. 
1 Йоан 2:6 
Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. 
Ефесяни 5:2 
и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва 
на Бога за благоуханна миризма. 
Ходенето е метафора за начин на живот. Всичките морални атрибути на Христос трябва да 
се виждат в нас. 
2 Коринтяни 3:2-3 
2Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички хора;    
3и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с 
мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на 
сърцето. 
НАЧИНА НА ЖИВОТ НА САМУИЛ БЕШЕ РАЗПОЗНАТ КАТО ПАСХА ПОДОБНО НА 
ЙОСИЯ. 
 
AUTHORITATIVE LIKENESS — ВЛАСТНО ПОДОБИЕ 
А. УПРАВЛЯВАЩИ КАТО НЕГО. УПРАВЛЕНИЕТО ВЪРХУ РАМЕНЕТЕ МУ. 
Б. ПРОЩАВАЩИ КАТО НЕГО. НИЕ ИМАМЕ СИЛАТА ДА ПРОЩАВАМЕ. 
В. СЪБЛАЗНЯВАЩИ КАТО НЕГО. 
Г. НИЕ СМЕ ПОДОБНИ НА НЕГО КАТО ПОСРЕДНИЦИ, ЗАСТЪПНИЦИ, СВЕЩЕНИЦИ И 
ХОДАТАИ – НЕГОВОТО ВЪЗНЕСЕНО ПОДОБИЕ. 
Д. СМЕЛИ КАТО НЕГО. 
 

 ЧОВЕКА, КОЙТО НЯКОГА БЕШЕ СЛЯП СЕГА Е РАЗПОЗНАТ КАТО УЧЕНИКА НА 
ИСУС ПОРАДИ СВОЯТА СМЕЛОСТ. 

Йоан 9:26-28 
26Затова го попитаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?   
27Той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да 
искате да Му станете ученици?   
28Тогава те го наругаха и казаха: Ти си Негов ученик; а ние сме Мойсееви ученици. 

 СМЕЛОСТТА НА ПЕТЪР И ЙОАН 
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. 

 УПРАВИТЕЛЯ НАРЕЧЕ ТОВА УЧЕНИЕТО НА ГОСПОДА, А НЕ УЧЕНИЕТО НА 
ПАВЕЛ, КОГАТО ПАВЕЛ УПРАЖНИ ВЛАСТТА СИ. 

Деяния 13:8-12 
8Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се противеше и се 
стараеше да отвърне управителя от вярата.    
9Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и каза:    
10О, ти, пълен с всякакво коварство и с всякакво лукавство, сине дяволски, враг на всичко, 
което е право, няма ли да престанеш да изкривяваш правите пътища на Господа?    
11И сега, ето, Господната ръка е върху тебе; ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето 
за известно време. И в същия миг падна върху него тъма и мрак; и той се луташе, като 
търсеше някой да го води за ръка.   
12Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господното учение. 
ВИЕ СТЕ БОГОВЕ. 
Псалм 82:6 
Аз казах: Богове сте вие;  
всички сте синове на Всевишния. 
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Йоан 10:34-37 
34Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“?    
35Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да 
се наруши,     
36то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото 
казах: Аз съм Божий Син?     
37Ако не върша делата на Своя Баща, не Ми вярвайте; 
Това се отнася за Неговото управление и господство. 
Исус демонстрира господство над земното притегляне, естествените науки, математиката, 
природата, демоните, болестите, трудните ситуации и т.н. 
Псалм 8:9 
ЙЕХОВА, Господи наш,  
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя! 
Псалм 16:3 
В светиите на земята и в избраните –  
в тях е цялото ми благоволение. 
Исая 60:15 
Вместо това, където ти беше оставен и намразен,  
така че никой не минаваше през теб,  
Аз ще те направя вечно величие,  
радост за много поколения. 
Наум 2:2 
Понеже ГОСПОД възстанови величието на Яков  
като величието на Израел;  
защото изтърсвачите ги изтърсиха  
и повредиха лозовите им пръчки. 
Неговото превъзходство се отнася за величието и управлението Му. 
 
GLORIOUS LIKENESS — СЛАВНО ПОДОБИЕ 
Колосяни 1:27 
на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна 
между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата. 
2 Коринтяни 3:18 
А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се 
преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
1 Йоан 3:2 
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че 
когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е. 
 
ETHEREAL LIKENESS (spiritual likeness) — ВЕЧНО ПОДОБИЕ (духовно подобие) 
Да се разбират и да се приемат духовните неща в контраст на естествения човек. 
1 Коринтяни 2:14-16 
14Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е 
глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.    
15Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва.    
16Защото:  
„Кой е познал ума на Господа,  
за да може да Го научи?“  
А ние имаме ум Христов. 
Ум – интелектуалната способност, способността да се разпознават духовните неща, да се 
разпознава доброто и да се мрази злото. ДА СЕ МИСЛИ КАТО БОГ. 
Главните свещеници и старейшините не можаха да разпознаят властта Му. 
Матей 21:23-27 
23И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и старейшините на 
народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази 
власт?   
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24А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и 
Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.    
25Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от хората? А те разискваха 
помежду си: Ако кажем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?    
26Но ако кажем: От хората, боим се от народа; защото всички смятат Йоан за пророк.   
27И така, в отговор на Исус казаха: Не знаем. И Той им каза: Нито Аз ви казвам с каква 
власт правя тези неща. 
РАЗПОЗНАВАНЕТО НА ДУХОВНИТЕ НЕЩА 

 ВИЖТЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО 
Йоан 3:3 
Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да 
види Божието царство. 

 ДА ОБИЧАТЕ ИЗПРАТЕНИЯТ 
Йоан 8:42-44 
42Исус им каза: Ако Бог беше вашият Баща, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм 
излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.     
43Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате Моето учение.     
44Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай 
време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори 
лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. 

 ДА СЛУШАТЕ НЕГОВИЯ ГЛАС 
Йоан 10:26-27 
26Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.      
27Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. 

 ДА ВЯРВАТЕ В ИЗПРАТЕНИЯТ 
Йоан 12:36-37 
36Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на 
Светлината.  Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях.   
37Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него; 

 ДА СЛОЖИТЕ УМА СИ НА НЕЩАТА НА ДУХА 
Римляни 8:5-7 
5Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското; а тези, които са духовни – за 
духовното.    
6Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир.    
7Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия 
закон, нито пък може; 

 ДА ЗНАЕТЕ ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО. 
Матей 13:11 
А Той им отговори: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а 
на тях не е дадено. 
 
6. ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОСЛАВЯ БОГА. 
ИЗЯВЯВЯНЕТО НА ПОДОБИЕТО НА ЗЕМЯТА Е УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА 
ХВАЛЕНИЕТО. ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОСЛАВЯ БОГА. 
ВИЖТЕ „ПРОСЛАВЕН“ 
 
ПРОСЛАВЕН — КАК БОГ Е ПРОСЛАВЕН/ХВАЛЕН/ПОЧЕТЕН 
Йоан 13:31 
А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него; 
Йоан 17:4 
Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша. 
Исус прослави Татко чрез Своето покорство. НЯМАШЕ ПЕЕНЕ, ТАНЦУВАНЕ ИЛИ 
СВИРЕНЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ В НАЧИНА, ПО КОЙТО ТОЙ ПРОСЛАВИ 
ТАТКО. ПРЕДСТАВАТА НА ЦЪРКВАТА ЗА  ХВАЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЪПГРЕЙДНЕ – 
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МИГРАЦИЯ ОТ СЛОВЕСНО, ИНСТРУМЕНТАЛНО И СТАТИЧНО КЪМ ТОЧНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД. 
Бог е прославен по много начини – най-добрият е чрез подражание за точно представяне. 
 
МНЕМОНИКА — „ПРОСЛАВЕН“ 
прославям 
1392  доксазо — (ДЕФИНИЦИЯТА НА ТЕЙЕР) 
 
1) да мисля, да предполагам, да бъда на мнение 
2) да хваля, да възхвалявам, да величая, да празнувам 
3) да почитам, да давам почит на, да държа в почит 
4) да направя славен, да обожавам с великолепие, да облека с блясък 
а) да предам слава на нещо, да го представям като превъзходно 
б) да направя прочут, да го представя като известен, да направя величието и достойнството 
на някой човек или нещо да станат изявени и признати 
 
ПО-ДОЛУ СА ОПИСАНИ НЯКОИ НАЧИНИ, ПО КОИТО ЦЪРКВАТА ПРОСЛАВЯ 
БОГ:- 
GOOD WORKS — ДОБРИ ДЕЛА 
LIVING FOR GOD — ЖИВЕЕНЕ ЗА БОГ 
ONENESS OF THE CHURCH — ЦЯЛОСТНОСТТА НА ЦЪРКВАТА 
RELYING ON GOD — ОБЛЯГАНЕ НА БОГ 
INSPIRED MINISTRY — ВДЪХНОВЕНО СЛУЖЕНИЕ 
FRUIT BEARING — ДАВАНЕ НА ПЛОД 
IMITATION OF JESUS CHRIST- EXACT REPRESENTATION — ПОДРАЖАВАНЕ НА 
ИСУС ХРИСТОС — ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
EXALTING GOD — ИЗДИГАНЕ НА БОГ 
DEMONSTRATION OF POWER IN THE NAME OF JESUS CHRIST — 
ДЕМОНСТРИРАНЕ НА СИЛА В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
GOOD WORKS — ДОБРИ ДЕЛА 
Матей 5:16 
Също така нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да 
прославят вашия Баща, Който е на небесата. 
1 Петрово 2:9-10 
9Вие 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;     
10вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, 
а сега сте придобили. 
1 Петрово 2:12 
да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви 
одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже 
виждат добрите ви дела. 
РАЗПОЗНАЙТЕ РАБОТАТА СИ И Я ИЗВЪРШЕТЕ. КОГАТО СИ ИЗВЪРШИТЕ РАБОТАТА 
ТОВА НОСИ СЛАВА ЗА БОГ. 
Йоан 17:4 
Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша. 
 
LIVING FOR GOD — ЖИВЕЕНЕ ЗА БОГ 
1 Коринтяни 10:31 
И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. 
1 Коринтяни 6:20 
защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, 
които са Божии. 
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СВЯТО ПОВЕДЕНИЕ ПОСРЕД ИЗПИТАНИЯ. 
1 Петрово 1:6-7 
6В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни 
изпитания,    
7с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но 
пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус 
Христос; 
1 Петрово 1:14-17 
14Като послушни деца не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във 
времето на незнанието си;    
15но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си 
поведение;    
16защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят“. 
17И ако призовавате като Баща Този, Който без лицеприятие съди според делото на 
всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя, 
1 Петрово 4:13-14 
13но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се 
зарадвате много и когато се яви Неговата слава.    
14Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на 
Бога почива на вас от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя. 
 
ONENESS OF THE CHURCH — ЦЯЛОСТНОСТТА НА ЦЪРКВАТА 
Йоан 17:22 
И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; 
Римляни 15:6 
Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Бащата на нашия Господ Исус 
Христос. 
 
RELYING ON GOD — ОБЛЯГАНЕ НА БОГ 
Ефесяни 1:12 
така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на 
Христос, 
Римляни 4:20 
обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и 
отдаде слава на Бога, 
 
INSPIRED MINISTRY — ВДЪХНОВЕНО СЛУЖЕНИЕ 
1 Петрово 4:11  
Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова; ако служи 
някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се 
слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на Когото е славата и господството до вечни 
векове. Амин. 
Лука 5:25-26 
25И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като 
славеше Бога.   
26И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме 
удивителни неща. 
Матей 9:8 
А множествата, като видяха това, смаяха се и прославиха Бога, Който беше дал такава 
власт на хората. 
Лука 7:16 
Тогава страх обзе всички и славеха Бога, като казваха: Велик пророк се издигна между 
нас; и Бог посети Своя народ. 
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FRUIT BEARING — ДАВАНЕ НА ПЛОД  
Йоан 15:8 
В това се прославя Моят Баща, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои 
ученици. 
Филипяни 1:10-11 
10за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до 
деня на Христос,    
11изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на 
Бога. 
 
IMITATION OF JESUS CHRIST — ПОДРАЖАВАНЕ НА ИСУС ХРИСТОС  
Ефесяни 5:1-2 
1И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца 
2и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва 
на Бога за благоуханна миризма. 
1 Солунци 2:14 
Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които 
са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от 
юдеите, 
2 Солунци 1:11-12  
11Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието 
ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;    
12за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодатта 
на нашия Бог и Господ Исус Христос. 
ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ Е ЧРЕЗ НАДАРЯВАНЕ НА БЛАГОДАТ. 
2 Коринтяни 3:18 
А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се 
преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
Понеже Бог живее в нас, Неговия характер е разкрит в нас, носейки слава на името Му. 
Колосяни 1:27 
на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна 
между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата. 
Грешното подражание не прославя Бога. 
ТОВА ПОДРАЖАНИЕ Е ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
ОБРАЗА И ПОДОБИЕТО НА БОГ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ В НАС. 
БОГ Е НЕВИДИМ. НИЕ ГО ПРАВИМ ВИДИМ. КОГАТО ГО НАПРАВИМ ВИДИМ – ТОВА Е 
ХВАЛЕНИЕ. 
ТВОРЕНИЕТО ЧАКА ТОВА ИЗЯВЯВАНЕ. 
НИЕ СМЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ЗА СИНОВСТВО. НАШЕТО ПОСТАВЯНЕ КАТО СИНОВЕ 
НОСИ ХВАЛЕНИЕ, ПОЧИТ И СЛАВА НА НЕГО.  НАШАТА ЗРЯЛОСТ ОТЧАСТИ СЕ 
ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЛИЧНАТА НИ ОТГОВОРНОСТ. 
Ефесяни 1:4-6 
4както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без 
недостатък пред Него в любов;    
5като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението 
на Своята воля,    
6за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си, 
НАШЕТО ОСИНОВЯВАНЕ – ПОСТАВЯНЕ КАТО СИНОВЕ Е ЗА ПРОСЛАВАТА НА 
НЕГОВАТА СЛАВА. 
ИЗЯВЯВАНЕТО НА ХРИСТОС В НАС, Е ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ – ВТОРИТЕ РОДИЛНИ 
БОЛКИ, ЗА КОИТО ГОВОРИ ПАВЕЛ. 
Галатяни 4:19 
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас, 
СЪЩО Вижте Римляни 1:21-32 
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Най-съществената миграция в този сезон, е от словесни и позиционни прокламации на 
хваление към точно представяне. Това не означава, че изоставяме словесните и 
позиционните елементи в хвалението. 
Ниво 1 – пеене за Бог 
Ниво 2 – пеене на Бог 
Ниво 3 – вие сте песента – вие сте музикалния инструмент. 
 
EXALTING GOD — ИЗДИГАНЕ НА БОГ 
Псалм 22:23 
Вие, които се боите от ГОСПОДА, хвалете Го;  
цяло Яковово потомство, славете Го;  
и бойте се от Него, всички вие от Израилевото потомство. 
Лука 18:43 
И той веднага прогледа и тръгна след Него, като славеше Бога. И всички хора, като 
видяха това, въздадоха хвала на Бога. 
Псалм 50:23 
Който принася жертва на хвала, той Ме прославя;........... 
Ефесяни 3:20-21 
20А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, 
отколкото искаме или мислим,    
21на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове отвека довека. 
Амин. 
Юда 25 
на единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и 
величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове. Амин. 
Откровение 4:11 
Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си 
създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. 
Откровение 7:12 
Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на 
нашия Бог до вечни векове. Амин. 
ТОВА ИЗДИГАНЕ ВКЛЮЧВА: 
ПОЗА 
[1]. ПРОСВАНЕ 
Откровение 5:8-9 
8И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини 
паднаха пред Агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са 
молитвите на светиите.     
9Те пееха нова песен, като казваха: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ 
печатите й; защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всеки род 
и език, народ и племе, 
[2]. ТАНЦУВАНЕ 
Псалм 149:3 
Нека хвалят името Му с хора; 
с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления. 
Псалм 150:4 
Хвалете Го с тъпанче и хора, 
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки. 
Изход 15:20-21 
20Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче и всички 
жени излязоха след нея с тъпанчета и започнаха хора, 
21а Мариам им пееше ответно:  
Пейте на ГОСПОДА, защото е издигнат нависоко;  
коня и ездача му хвърли в морето. 
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[3]. РЪКОПЛЯСКАНЕ 
Псалм 47:1 
Ръкопляскайте, всички племена,  
викнете към Бога с тържествен глас. 
СЪБИРАНЕ НА СВЕТИИТЕ 
Псалм 26:12 
Кракът ми е стъпил на равно място;  
в събранията ще благославям ГОСПОДА. 
Псалм 35:18 
Аз ще Те славословя в голямо събрание,  
ще Те хваля между многоброен народ. 
Псалм 52:9 
Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;  
и пред Твоите светии ще призовавам името Ти,  
защото е благо. 
Псалм 149:1 
Алилуя! Пейте на ГОСПОДА нова песен  
и хвалението Му в събранието на светиите. 
ИНСТРУМЕНТИ 
Псалм 71:22 
И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Теб и Твоята вярност;  
на Тебе, Святи Израилев, ще пея хваление с арфа, 
Псалм 149:3 
Нека хвалят името Му с хора; 
с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления. 
Псалм 150:3-5 
3Хвалете Го с тръбен глас,  
хвалете Го с псалтир и арфа.    
4Хвалете Го с тъпанче и хора, 
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки.    
5Хвалете Го с високозвучни кимвали,  
хвалете Го с възклицателни кимвали. 
ПЕЕНЕ, ВИКАНЕ, ГОВОРЕНЕ 
[1]. ПЕЕНЕ  
Псалм 9:11 
Пейте хваления на ГОСПОДА, Който обитава в Сион, изявете между племената делата 
Му; 
Псалм 81:1 
Пейте радостно на Бога – наша сила; възкликнете към Якововия Бог. 
Псалм 95:1 
Елате да запеем на ГОСПОДА, да възкликнем към Канарата на нашето спасение. 
Псалм 96:1 
Пейте на ГОСПОДА нова песен, пейте на ГОСПОДА, всички земи. 
[2]. ВИКАНЕ 
Псалм 47:1 
Ръкопляскайте, всички племена, викнете към Бога с тържествен глас. 
Исая 12:6 
Извикай и възкликни, сионска жителко, защото Святият Израилев е велик сред тебе. 
[3]. ГОВОРЕНЕ 
Псалм 145:21 
Устата ми ще изговарят хваление на ГОСПОДА; и всяко творение нека благославя 
Неговото свято име отвека и довека. 
Псалм 34:1 
Ще благославям ГОСПОДА по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. 
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DEMONSTRATION OF POWER IN THE NAME OF JESUS CHRIST — 
ДЕМОНСТРИРАНЕ НА СИЛА В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС 
Йоан 14:13 
И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Татко в Сина. 
Филипяни 2:9-11 
9Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,     
10така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и 
подземните същества     
11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Татко Бог. 
Деяния 3:6 
Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на 
Исус Христос Назарянина, стани и ходи. 
Деяния 4:10, 21-22 
10да знаете всички вие и целият Израилев народ, че чрез името на Исус Христос 
Назарянина, Когото вие разпънахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име 
този човек стои пред вас здрав.    
21А те, като ги заплашиха отново, ги пуснаха, понеже не знаеха как да ги накажат 
поради народа, защото всички славеха Бога за станалото.   
22Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от 
четиридесет години. 
 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ СЛЕДНОТО: 
1. ПРИЗИВА НА ЕЛИСЕЙ ЗА СЛУЖИТЕЛ. 
Злите връзки на юдейския цар повлияха на общението на Елисей с Бог, така че той поиска 
помощ. 
2. ДАВИД СВИРЕШЕ НА АРФАТА, ЗА ДА ИЗГОНВА ДЕМОНИТЕ НА САУЛ. 
Той изгонваше демоните, но не промени начина на живот на Саул. 
 
7. ПРИМЕРИ ЗА ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ: 
 
7.1. ПЕТЪР И АНАНИЯ И САПФИРА 
Деяния 5:1-5 
1А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот    
2и задържа нещо от стойността със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи 
пред краката на апостолите.    
3А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да 
задържиш от стойността на нивата?   
4Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите 
в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал хора, но Бога.    
5И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които 
чуха това. 
Анания излъга Петър. Петър беше точен представител – да се излъже той  беше същото като 
да се излъже Бог. Смъртта на Анания потвърди подобието на Петър във властта. 
7.2. ПАВЕЛ И ВАРНАВА ОТНОСНО ЯКОВ 
Деяния 15:13-16 
13И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: Братя, послушайте мене.    
14Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за 
Своето име.   
15Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано:  16„След това ще се върна.   
И пак ще издигна падналата Давидова скиния,  и ще съградя наново развалините,   
и ще я изправя; 
Деяния 15:19-20 
19Затова аз съм на мнение да не отегчаваме тези от езичниците, които се обръщат към 
Бога,    
20а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез 
яденето на удушени животни и кръв. 
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Деяния 15:28-29 
28Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никое друго бреме, освен 
следните необходими неща:    
29да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушени животни, също и от 
блудство; от които ако се пазите, ще направите добре. Здравейте! 
РЕШЕНИЕТО НА ЯКОВ БЕШЕ НАРЕЧЕНО „видя се добре на Святия Дух“. 
 
7.3. ДЕЯНИЯ 13 
Деяния 13:2 
И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел 
за работата, на която съм ги призовал. 
Святия Дух трябва да е говорил чрез човешки съд. 
Представянето беше толкова точно, че повече не беше необходимо да се споменава 
човешкия съд. 
 
7.4. УПРАВИТЕЛЯ И ПАВЕЛ 
Павел осъди магьосника Елима. 
Управителя нарече това учението на Господа, а не учението на Павел. 
Деяния 13:8-12 
8Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се противеше и се 
стараеше да отвърне управителя от вярата.    
9Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и каза:    
10О, ти, пълен с всякакво коварство и с всякакво лукавство, сине дяволски, враг на всичко, 
което е право, няма ли да престанеш да изкривяваш правите пътища на Господа?    
11И сега, ето, Господната ръка е върху тебе; ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето 
за известно време. И в същия миг падна върху него тъма и мрак; и той се луташе, като 
търсеше някой да го води за ръка.   
12Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господното учение. 
 
7.5. ДАВИД И НАТАН 
2 Царе 7:2-3 
2царят каза на пророк Натан: Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои 
под завеси.    
3А Натан отвърна на царя: Върви, направи всичко, което е в сърцето ти, защото ГОСПОД 
е с тебе. 
Натан не поиска от Давид да се моли за това. Той го видя като точен представител – така че 
каквото и да направеше Давид щеше да бъде в хармония с Божията воля. 
 
7.6. ДЪРВО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА РЕКАТА 
Откровение 22:1-2 
1След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която 
извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му.    
2И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет 
пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на 
народите. 
Как може едно дърво да бъде от двете страни на реката? Това има смисъл, ако един е 
истинското дърво, а другият е образът. Реката е изпълненото с Духа Слово – ние сме образът. 
2 Коринтяни 3:18 
А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се 
преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. 
 
7.7. ХРИСТИЯНИ 
Деяния 11:26 
и като го намери, доведе го в Антиохия; и като се събираха в църквата цяла година, 
поучаваха значително множество. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени 
християни. 
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5546  кристианос (крис-ти-ан-ос'); 
 
от 5547; кристиан, т.е. последовател на Христос:  
 
Учениците бяха наречени от езичниците християни, понеже представяха Христос. 
 
7.8. ПОСЛАНИК 
2 Коринтяни 5:20 
И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от 
Христова страна, примирете се с Бога, 
Ефесяни 6:20 
за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря. 
4243  пресбео (прес-био-о); 
от основата на 4245; да бъда старши, т.е. (по подразбиране) действие като представител 
(символично, проповедник):  
KJV — бъди посланик. 
2 Коринтяни 5:20  PP2 
Посланика е човек изпращан от една суверенна власт към друга; и се предполага да 
представлява човека на суверена, от който е назначен. Христос докато беше на земята 
представляваше личността на Суверена на света; Неговите апостоли и техните приемници 
представляваха личността на Христос. Христос обяви волята на Татко на човечеството; 
апостолите, и т.н., обявиха волята на Христос на света. Ние сме посланици за Христос. 
(от Коментара на Адам Кларк) 
АПОСТОЛИТЕ СА ИЗПРАТЕНИ. ТЕ СА ПОСЛАНИЦИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ЛИЧНОСТТА НА ХРИСТОС. 
ТЯХНОТО ПОСЛАНИЧЕСТВО СЕ ВИЖДА КОГАТО ИМА ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
 
7.9. СЛЕДВАЙ МЕ 
1 Коринтяни 4:16 
Затова ви се моля, бъдете мои подражатели. 
1 Коринтяни 11:1 
Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос. 
Понеже Павел следваше точно Христос, той можеше да подтиква другите да го следват. 
 
7.10. ИМЕТО НА БОГ НА ЧЕЛАТА НИ 
Откровение 14:1 
И видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири 
хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Баща, написано на челата им. 
Откровение 22:4 
Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. 
Името е природата на Христос = ума на Христос. 
 
7.11. НАРЕЧЕНИ СИНОВЕ. 
Римляни 8:14-16 
14Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.    
15Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на 
осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко!     
16Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. 
1 Йоан 3:2-3 
2Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че 
когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.    
3И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. 
Сина е носителя на името на Бащата. 
Той съдържа разпространявания през поколенията характер на бащата. 
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7.12. БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ 
Ефесяни 6:10-11 
10Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.     
11Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на 
дявола. 
Ст.10 изявява позиционната реалност – „В ГОСПОДА“ И „НЕГОВОТО МОГЪЩЕСТВО“. 
БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ Е ХРИСТОПОДОБНОСТ – ТОВА Е ТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
 
7.13  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. 
ПОТОПЕТЕ НАРОДИТЕ В ХАРАКТЕРА НА БОГ. НАПРАВЕТЕ ГИ ПОДРАЖАТЕЛИ НА БОГ 
– ТОЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
 
7.14. САМУИЛ И ЙОСИЯ – ПАСХАТА. 
2 Летописи 35:18 
Такава Пасха не беше ставала в Израел от дните на пророк Самуил; нито един от 
всички Израилеви царе не беше направил такава Пасха, каквато направиха Йосия и 
свещениците, и левитите, и цяла Юдея и Израел, които се намираха там, и 
ерусалимските жители. 
Празника, който се празнуваше беше минаването на ангела покрай къщите на израилтяните 
напръскани с кървящия Египет. 
Нямаше празнувана Пасха в дните на Самуил. Нито една от неговите думи не падна на 
земята. Живота на Самуил беше толкова точен, че беше счетен за Пасха. Празника беше 
станал човек. 
 
Пасхата беше времето, в което ангела мина. Той също е символ на нацията преминаваща от 
Египет след последната вечеря. 
 
Еремия 15:1 
Но ГОСПОД ми каза:  
Даже Мойсей и Самуил ако биха застанали пред Мене,  
пак душата Ми не би се смилила над този народ.  
Отпъди ги от лицето Ми и нека си излязат. 
Псалм 99:6 
Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му  
и Самуил – между призоваващите името Му;  
те призоваваха ГОСПОДА и Той ги слушаше. 
 
Изглежда, че мантията на лидерство потече от Мойсей към Самуил. И двамата водеха 
нацията във времена на голяма криза. 
Церемонията на Пасхата стана човек. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
1. ПАСХА ОЗНАЧАВА ДА ПРЕСКОЧА ИЛИ ДА ПОДМИНА. 
Той е последния от съдиите. 
Той е първият от пророците. 
Той въвежда Давидовото родословие. 
 
Той прескочи съдиите, за да стане първият пророк. Той въвежда Давидовото родословие. 
Това е ново начало за Израел. 
Това беше въвеждането на нов календар. 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

21 

Изход 12:2 
Този ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец на годината. 
 
2. ТОВА БЕШЕ ПЪРВОРОДНОТО АГНЕ. САМУИЛ БЕШЕ ПЪРВОРОДНИЯТ 
Изход 12:5 
Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овцете или от 
козите да го вземете. 
 
3. АГНЕ БЕЗ ПЕТНО ИЛИ НЕДОСТАТЪК. 
Самуил беше чист пред нацията. 
1 Царе 12:3-6 
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.    
5Той им каза: Свидетел ви е ГОСПОД, свидетел е и Неговият помазаник днес, че не 
намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: Свидетел е.    
6Тогава Самуил каза на народа: ГОСПОД е, Който постави Мойсей и Аарон и изведе 
бащите ви от Египетската земя. 
 
Той представи белезите за ядене на цялото агне. 
Изход 12:8-10 
8През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви 
да го ядат.    
9Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън, с главата му, 
краката му и дреболиите му.    
10И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо до сутринта, изгорете 
го в огън. 
 
Главата – ума на Христос — никоя негова дума не падна на земята. 
Краката – ходене. 
Вътрешностите – мотиви. 
 
4. ПАСХАТА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПАЗИ, КЪДЕТО ГОСПОД ЗАПИШЕ ИМЕТО СИ. 
Второзаконие 16:2 
Да жертваш Пасхата на ГОСПОДА, твоя Бог, от овцете и говедата, на мястото, което 
избере ГОСПОД, за да настани Името Си там. 
 
Самуил означава „име на Бог“ 
 
Пасхата се празнуваше в Самуил. 
 
5. ПРАЗНИК НА БЕЗКВАСЕН ХЛЯБ. 
Изход 12:15-20 
15Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ден ще вдигнете кваса от къщите си; 
защото, който яде квасно от първия до седмия ден, онзи човек ще бъде изтребен от 
Израел.    
16На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден – друго свято събрание; 
никаква работа да не се върши през тези дни освен онова, което е нужно за ядене на 
всеки; само това може да вършите.    
17И така, да отпразнувате празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден 
изведох племената ви от Египетската земя; заради което ще ви бъде вечен закон да 
пазите този ден през всичките си поколения.    
18От вечерта на четиринадесетия ден от първия месец до вечерта на двадесет и първия 
ден от месеца ще ядете безквасни хлябове.    
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19Седем дни да не оставяте квас в къщите си, защото, който яде квасно, да бъде 
премахнат от обществото на израилтяните, бил той пришълец или местен.   
20Нищо квасно да не ядете; където и да живеете, безквасни хлябове да ядете. 
 
Символ на отделяне от греха. 
ИЗПЪЛНЕНО В САМУИЛ. 
1 Царе 7:3-6 
3Самуил говори на целия Израилев дом: Ако се обръщате от все сърце към ГОСПОДА, 
махнете измежду вас чуждите богове и астартите и пригответе сърцата си за 
ГОСПОДА. Само на Него служете и Той ще ви избави от ръката на филистимците.    
4Тогава израилтяните махнаха ваалимите и астартите и служеха само на ГОСПОДА.    
5После Самуил каза: Съберете целия Израел в Масфа и ще се помоля за вас на ГОСПОДА.    
6И така, събраха се в Масфа и наляха вода, която изляха пред ГОСПОДА, и постиха през 
онзи ден, и казаха: Съгрешихме пред ГОСПОДА. И Самуил беше съдия над израилтяните в 
Масфа. 
ИСУС НАПРАВИ ТОВА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПАСХА В ЙОАН 2 – ТОЙ ИЗЧИСТИ ХРАМА. 
 
6. СИГУРНОСТ В ДОМА. 
Изход 12:22-23 
12После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, 
и с кръвта, която е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната 
врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта.    
13Защото ГОСПОД ще мине да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и 
на двата стълба на вратата, ГОСПОД ще отмине вратата и няма да остави 
погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 
 
Изход 19:4 
Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох 
при Себе Си. 
Сигурност в Самуил 
1 Царе 7:10-13 
10Когато Самуил принасяше всеизгарянето, понеже филистимците се приближиха да се 
бият с Израел, в същия ден ГОСПОД прогръмя със силен гръм върху филистимците и ги 
смути; и те бяха поразени пред Израел.   
11Израилевите мъже излязоха от Масфа и гониха филистимците, и ги поразяваха, 
докато стигнаха Вет-хар.    
12Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, 
като казваше: Дотук ни помогна ГОСПОД.    
13Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели. И 
ГОСПОДНАТА ръка беше против филистимците през всички дни на Самуил. 
 
7. ГОСПОД ПОСЕТИ ДОМА НА ИЛИЙ КАТО АНГЕЛА НА СМЪРТТА. 
ЕДИНИЯ РЕД УМРЯ – ДРУГИЯ ОЖИВЯ. ЕДИНИЯ БЕШЕ ИЗЦЕЛЕН ДРУГИЯ 
ПОГИНА. ТОВА Е ПОДОБНО НА ВТОРАТА ПАСХА В КЪПАЛНЯТА ВИТЕСДА В 
ЙОАН 5. 
1 Царе 3:11-14 
11Тогава ГОСПОД каза на Самуил: Ето, Аз ще извърша в Израел такова дело, че на всеки, 
който го чуе, ще му писнат ушите.    
12В онзи ден ще извърша против Илий всичко, което говорих за дома му. Ще започна и ще 
завърша.    
13Защото му известих, че ще съдя дома му до века поради беззаконието, за което той 
знае. Понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги спря.    
14Затова се заклех относно Илийевия дом, че беззаконието на Илийевия дом няма да се 
очисти довека нито с жертва, нито с принос. 
Самуил беше запазен. 
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1 Царе 4:6 
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. 
1 Царе 4:17-22 
17И вестоносецът отговори: Израел побегна пред филистимците. При това стана 
голямо поражение между народа, освен това и двамата ти сина Офний и Финеес умряха и 
Божият ковчег е пленен.   
18А щом спомена за Божия ковчег, Илий падна от стола по гръб край портата, вратът 
му се пречупи и умря; защото беше стар и тежък човек. Той съди Израел четиридесет 
години.   
19А снаха му, Финеесовата жена, която беше в напреднала бременност, щом чу 
известието, че Божият ковчег бил пленен и че свекърът й и мъжът й умрели, преви се и 
роди, защото болките й я хванаха.    
20И като умираше, жените, които стояха около нея, й казаха: Не бой се, защото си 
родила син. Но тя не отговори, нито обърна внимание.    
21Тя нарече детето Ихавод, като казваше: Славата се изгуби от Израел (защото 
Божият ковчег бил пленен и защото свекърът й и мъжът й умрели);   
22каза също: Славата се изгуби от Израел, защото Божият ковчег беше пленен. 
 
8. ТОЙ ОПЕРИРАШЕ В ДУХА НА ПАСХАТА. 
Духа на пасхата беше благодат.  Благодат и съд се видяха в Пасхата.  
Самуил беше левит. Той не беше от реда на Аароновото свещенство. 
Той прескочи закона: 
Той принесе свещенически жертви. (Синовете на Офний не можеха да направят това.)  
Той носеше ленен ефод.  
Той помазваше царе. 
Той принесе извън олтара, а именно в Масфа. 
Той построи олтар – работа на свещеник. 
 
1 Царе 7:17 
А после се връщаше в Рама, защото домът му беше там, и там съдеше Израел. Там 
издигна и жертвеник на ГОСПОДА. 
 
В Божиите очи отхвърлянето на Самуил беше отхвърляне на Самия Бог. 
1 Царе 8:4-8 
4Тогава всички Израилеви старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама и му 
казаха:    
5Ето, ти остаря, а синовете ти не ходят в твоите пътища. Постави ни цар, който да 
ни съди, както е при всички народи.   
6Обаче Самуил не одобри предложението им: Дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се 
помоли на ГОСПОДА.    
7А ГОСПОД каза на Самуил: Послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, 
защото не отхвърлиха теб, а Мен отхвърлиха, за да не царувам над тях.   
8Според всички дела, които са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет, чак до 
днес, като са Ме изоставяли и са служели на други богове, така постъпват и с тебе. 
 
9. САМУИЛ БЕШЕ ПОСВЕТЕН НА ГОСПОДА ПРЕДИ РАЖДАНЕТО МУ. ТОЙ 
БЕШЕ КАТО АГНЕТО УБИТО ПРЕДИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕМЯТА.  
1 Царе 1:11 
И направи оброк, като каза: ГОСПОДИ на Силите, ако наистина погледнеш благосклонно 
към скръбта на слугинята Си, ако Си спомниш за мен и не забравиш слугинята Си, а 
дадеш на слугинята Си мъжко дете, то ще го дам на ГОСПОДА за всичките дни на живота 
му и бръснач няма да мине през главата му. 
Откровение 13:8 
Пред него се поклониха всички жители на земята, чиито имена не са написани от 
началото на света в Книгата на живота, принадлежаща на Агнеца, Който бе заклан. 
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САМУИЛ БЕШЕ ПАСХАТА. ПАСХАТА СТАНА ЧОВЕК. 
ИСУС Е ПАСХАЛНОТО АГНЕ. В ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НИЕ СЕГА ТРЯБВА ДА КАЖЕМ, 
ЧЕ НЕ Е ПРАЗНУВАНА ПАСХА КАТО ТАЗИ В ДНИТЕ НА ИСУС. КАК СЕ ПРАЗНУВАШЕ 
ПАСХАТА В ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ? 
 
ТОЙ ПРЕМИНА ПРЕЗ 4 ПАСХИ: 
1. ОЧИСТВАНЕТО НА ХРАМА — АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
Йоан 2:13-17 
13И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Ерусалим.    
14И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха 
пари;   
15и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; 
изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;    
16а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния 
Ми дом дом на търговия.    
17Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще ме изяде“. 
2. МИГРАЦИЯТА В ХРАМА — ОБЩЕНИЕ 
ЙОАН 5 
3. НАХРАНВАНЕТО НА МНОЖЕСТВОТО — РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
Йоан 6:4-11 
4А наближаваше юдейският празник Пасха.    
5Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: 
Откъде да купим хляб да ядат тези хора?   
6(А каза това, за да го изпита; защото Той самият знаеше какво ще направи.)    
7Филип Му отговори: За двеста динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по 
малко.   
8Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му каза:    
9Тук има едно момче, което има пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за 
толкова хора.   
10Исус каза: Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева; и 
така, насядаха около пет хиляди мъже на брой.   
11И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на учениците, а те – на 
седналите; така и от рибите, колкото искаха. 
 
4. УБИТОТО АГНЕ — МОЛИТВАТА 
Йоан 19:14-18 
14Беше денят на Приготовление за Пасхата, около шестия час; и той каза на юдеите: 
Ето вашия Цар!    
15А те извикаха: Премахни Го! Премахни Го! Разпъни Го! Пилат ги попита: Вашия Цар ли 
да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен Цезаря.    
16Затова той им Го предаде да бъде разпънат.    
17И така, взеха Исус; и Той, като носеше сам кръста Си, излезе; и дойде на мястото, 
наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,    
18където Го разпънаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по 
средата. 
Йоан 19:30 
А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе глава, и предаде дух. 
 
ТОЙ ПОЛОЖИ ЖИВОТА СИ В СВОЯТА МОЛИТВА КЪМ ТАТКО. ТОЙ МИНА ОТВЪД 
ЗАВЕСАТА. 
ЗА ДА УСЪВЪРШЕНСТВА: 
Когато човек става град. 
Нация толкова акуратно представя победа – наречена Израел. 
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8.  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
Битие 1:26-28 
26Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над 
морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко 
животно, което пълзи по земята.     
27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.    
28И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята 
и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко 
живо същество, което се движи по земята. 
ГОСПОДСТВОТО Е ДАДЕНО НА БОЖИЯ ОБРАЗ. 
 
ОТВОРЕНО НЕБЕ КАТО ИСУС. 
ГОСПОДСТВОТО (отвореното небе) Е ДАДЕНО НА СИНА. 
Матей 3:16-17 
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;    
17и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето 
благоволение. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ БЕЛЕЗИТЕ НА ГОСПОДСТВО В КОНТЕКСТА НА ОТВОРЕНО НЕБЕ. 
ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА ЗАЕДНО СЪС ЗРЯЛОСТ И СЪВЪРШЕНСТВО. 
 
Матей 16:16-18 
16Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог.     
17Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили 
това, но Моят Баща, Който е на небесата.     
18Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква; и 
портите на ада няма да я надвият. 
Църквата е съградена върху скалата на синовство – точно представяне – сина представлява 
бащата. 
 
Йоан 14:13-14 
13И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Татко в Сина.    
14Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. 
Каквото и да поискате на основата на точното представяне ще бъде направено. 
 
НЕТОЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. 
ВИЖТЕ ЛЕТЯЩИЯ СВИТЪК ЗА ОСЪЖДЕНИЕТО НА КЛЕТВОПРЕСТЪПНИКА. 
 
9.  ДИСКУТИРАЙТЕ УСЛОВИЯТА, КОИТО ИЗКРИВЯВАТ ПРЕДСТАВЯНЕТО И 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАКОВА ИЗКРИВЯВАНЕ. ДИСКУТИРАЙТЕ ЛЕКАРСТВОТО. 
А. УСЛОВИЯ, КОИТО ПРОМЕНЯТ/ИЗКРИВЯВАТ ОБРАЗА 
МНЕМОНИКА – „ИЗГЛЕД“ 
 
ASSOCIATIONS —  ВРЪЗКИ 
PRESUMPTUOUS SINS — САМОНАДЕЯНИ ГРЕХОВЕ 
PROSTITUTE CHURCHES — ПРОСТИТУИРАЩИ ЦЪРКВИ 
EGOTISM — ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ 
ADVERSE LOCATIONS — ВРАЖДЕБНИ МЕСТА 
REBELLION — БУНТ 
APOSTASY — ОТСТЪПЛЕНИЕ 
NICOLAITANISM — НИКОЛАИЗЪМ 
CULTURE OF SIN — КУЛТУРА НА ГРЯХ 
EVIL SPEAKING — ЗЛО ГОВОРЕНЕ 
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РАЗРАБОТВАНЕ 
ASSOCIATIONS —  ВРЪЗКИ 
Самсон и Далила.  
PRESUMPTUOUS SINS — САМОНАДЕЯНИ ГРЕХОВЕ 
Хирам и обръсването на мъжете на Давид. 
PROSTITUTE CHURCHES — ПРОСТИТУИРАЩИ ЦЪРКВИ 
Блудницата ще прониже дроба ви – жълтеница. 
EGOTISM — ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ 
Напр. Оза – проказа. Навуходоносор. 
ADVERSE LOCATIONS — ВРАЖДЕБНИ МЕСТА 
Витесда и Витсаида, Вавилон. 
Вижте Плачът на Еремия – златото потъмня. 
Скакалецът. 
ВАВИЛОН Е ГЛАВНИЯ АГЕНТ НА ИЗКРИВЯВАНЕ – ВАВИЛОН Е 
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ЦЪРКВА. 
REBELLION — БУНТ 
Напр. Геезий, Саул и злият дух.  
APOSTASY — ОТСТЪПЛЕНИЕ 
Блудния син в кочината. 
NICOLAITANISM — НИКОЛАИЗЪМ 
Адонивезек, Езавел – скопците, религиозните лидери, Саул. 
- Той накара Давид да имитира лудост. Фарисеите и техния баща. 
CULTURE OF SIN — КУЛТУРА НА ГРЯХ 
Дните на Ной и великаните. 
Адам. 
Каин и Авел. 
EVIL SPEAKING — ЗЛО ГОВОРЕНЕ 
Напр. Мириам 
 
Б. РЕЗУЛТАТИ: 
Левит 21. 
Не може да влезе в Святото място – няма достъп то апостолската култура от Деяния 2:42 – 
крайния резултат е, че човека е отсечен от благодатта и не може да влезе в господството на 
Римляни 5:17 
 
В. КОГАТО СРЕЩНЕТЕ ИСУС ВАШИЯТ ОБРАЗ СЕ ВРЪЩА: 

 жената при кладенеца 
 демонизираният 
 изсъхналата ръка 
 прегърбената жена 
 слепеца 
 прокажения 
 Саул в Павел 
 Яков в Израел 

ГЛЕДАЙКИ В ОГЛЕДАЛОТО – СЛОВОТО.  
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 


