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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

6. АПОСТОЛСКА КУЛТУРА 
УРОК 6 – (АВС 2) 

 
Деяния 2:41-47 
41И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се 
присъединиха около три хиляди души.     
42И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в 
преломяването на хляба и в молитвите.    
43И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез 
апостолите.    
44А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;    
45и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата 
на всички, според нуждата на всеки.    
46И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, 
и се хранеха с радост и чистосърдечие,    
47като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ 
всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. 
 
ВЪПРОСИ 
 
1. ДИСКУТИРАЙТЕ ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА 
АПОСТОЛСКАТА/ЦАРСКАТА КУЛТУРА. 
2. КАКВИ БЯХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАКАВА КУЛТУРА? 
3. ДИСКУТИРАЙТЕ КАРТИНИ ОТ АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА ОТ 
СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТАКАВА КУЛТУРА. 
4. КАК ТАЗИ КУЛТУРА СЕ СВЪРЗВА СЪС СЛАВАТА? 
5. КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ПРАКТИКА ТАЗИ КУЛТУРА? 
 
ОТГОВОРИ 
1. Четирите стълба на апостолската култура са: 

 Апостолска доктрина 
 Общение 
 Разчупване на хляба 
 Молитви 
 
 АПОСТОЛСКА ДОКТРИНА 

Апостолската доктрина не е систематично изложение на вярата. Нищо не е 
било написано през първите 300 години. Апостолската доктрина е словото 
говорено от апостолите. Това е словото излизащо от апостолите – Божиите уста. 
 
АПОСТОЛСКА ДОКТРИНА — РЕМА 
Ефесяни 4:29 
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за 
назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат; 
ТОВА, КОЕТО Е ДОБРО ЗА НЕОБХОДИМОТО ИЗГРАЖДАНЕ Е РЕМАТА. 
ВЯРАТА ИДВА ОТ СЛУШАНЕ НА РЕМАТА. 
ЙОАН 1 – СЛОВОТО Е ПЪЛНО С БЛАГОДАТ И ИСТИНА: 
Йоан 1:14 
И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като 
на Единородния от Татко, пълно с благодат и истина. 
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РЕМАТА Е ЕСЕНЦИЯТА ОТ ЛОГОСА, КОЯТО НОСИ БЛАГОДАТТА. 
Покорявайте се на Ремата. 
Йоил 2:23-27 
23И така, радвайте се и вие, сионови деца,  
и се веселете в ГОСПОДА, вашия Бог; 
защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка  
и ви излива дъжд – есенен и пролетен –  
в първия месец.   
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. 
Второзаконие 32:2 
Учението ми ще капе като дъжд;  
словата ми ще слизат като роса,  
като ситен дъжд върху злак  
и като пороен дъжд върху трева. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОРОЧЕСКОТО СЛОВО 
 ТО Е СЛОВО МАННА 
ВЧЕРАШНАТА МАННА СА ДНЕШНИТЕ ЧЕРВЕИ. АКО ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ 
ИЗПОЛЗВА ДНЕС ТО Е ОТРОВНО. 
Изход 16:16-20 
16Ето какво заповядва ГОСПОД: Съберете от него – всеки толкова, колкото 
му трябва да яде, по гомор на глава според броя на хората ви; всеки да вземе 
за онези, които са под шатрата му.   
17И израилтяните направиха така и събраха, кой повече, кой по-малко.    
18А когато измериха събраното с гомора, който беше събрал много, нямаше 
излишък, и който беше събрал малко, нямаше недостиг; всеки събираше 
толкова, колкото му трябваше да яде.   
19Мойсей им каза още: Никой да не оставя от него до сутринта.   
20Обаче те не послушаха Мойсей и някои оставиха от него до сутринта; но 
храната червяса и се вмириса; и Мойсей се разгневи на израилтяните. 
 
Вчерашната манна е била добра за вчера. Не можете да живеете с вчерашната 
манна. По същия начин не можете да живеете с вчерашно откровение 
(просвещение). Бог трябва да се търси за пресен хляб днес. Когато облака се 
движеше, нацията трябваше да се движи, понеже манната се намираше само 
под облака. 
 
ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО МОЖЕ ДА СЕ ХВАНЕ САМО ОТ ОНЕЗИ, КОИТО СА 
ПОДГОТВЕНИ ДА СЕ ПРИДВИЖАТ ТАМ, КЪДЕТО БОГ Е, А НЕ КЪДЕТО БОГ 
Е БИЛ. 
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ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО Е ПРИЛОЖИМОТО СЛОВО ОТ БОГ ЗА ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ ИЛИ УСЛОВИЯТА, В КОИТО СЕ НАМИРАТЕ. ТО Е СОКА ИЛИ 
ВИТАМИН „С“ В ПОРТОКАЛА. 
 
Матей 4:4 
А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, 
което излиза от Божиите уста“. 
 
„слово“ – рема – изговореното слово 
„излиза“ – идва от 
Излизащото слово носи живот. Духовната смърт е резултат от липса на 
излизащо слово. 
 
Притчи 29:18 
Където няма откровение, народа се отпуска; а който пази закона е блажен. 
(NKJ) 
Притчи 29:18 
Където няма видение, народа погива: а който пази закона е блажен. (KJV) 
ВИДЕНИЕ = ОТКРОВЕНИЕ = СЛОВО (ПОСЛАНИЕ) = ИЗЛИЗАЩО СЛОВО ОТ 
ГОСПОДА. 
 
1 Царе 3:1 
Тогава момчето Самуил служеше на ГОСПОДА пред Илий. А словото на 
ГОСПОДА беше рядкост в онези дни; нямаше често срещано откровение. 
(NKJ) 
 
БОГ Е ИЗТОЧНИКА НА ВСЯКО ОТКРОВЕНИЕ.  
 
Колосяни 2:2-3 
2за да бъдат насърчени сърцата им, като са свързани заедно в любов, и 
достигайки до всички богатства на пълната увереност в разбирането, до 
познаването на Божията тайна, и на Татко и на Христос,     
3в Когото са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието. (NKJ) 
 
Помислете върху въпроса „Какво трябва да направя, за да се спася?“ поставен 
към всеки от следните хора  и техните съответни отговори. 
АВЕЛ – ПРИНЕСЕТЕ КРЪВНА ЖЕРТВА. 
НОЙ – ВЛЕЗТЕ В КОВЧЕГА. 
ЛОТ — ИЗЛЕЗТЕ ОТ ГРАДА. 
АВРААМ – ОБРЕЖЕТЕ СЕ. 
МОЙСЕЙ – СПАЗВАЙТЕ ЗАПОВЕДИТЕ. 
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ – ПОКАЙТЕ СЕ И ПОВЯРВАЙТЕ. 
ПАВЕЛ – ВЯРВАЙТЕ В ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС. 
Забележете, че въпроса е един и същ, но отговора постоянно се променя с 
времето. Влизането в ковчега беше уместно за Ной, но вече не е приложимо за 
нас. Настоящото изискване от Бог за спасение е вяра в Господ Исус Христос. 
Обрязването или пазенето на заповедите бяха предишни истини. Вярата в 
Господ Исус Христос е излизаща истина, която е настоящото изискване на Бог 
за спасение. 
 
 ПОМАЗАНО СЛОВО 
Откровение 2:29 
Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. 
Излизащото слово е това, което Духът говори на църквата.  
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Придвижете се в говоренето на Духа през последните 10 години. Това, което е 
казано все още е приложимо за днес: 

- самоуправление 
- принципите за поставения човек 
- принципите за втория човек 
- меха баща-син 
- икономическа структура 
- господство 

 
 НОВО СЛОВО 
Исая 42:9 
Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха  
и Аз ви известявам нови,  
преди да се появят, ви ги казвам. 
Исая 48:6-8 
6Това ти си чул; виж всичко това; и вие, няма ли вие да го прогласите? 
Отсега ти изявявам нови неща, дори скрити, които ти не си знаел.   
7Те сега станаха, а не отдавна, и преди този ден дори не си слушал за тях, да 
не би да кажеш: Ето, аз знаех това.    
8Нито си слушал, нито даже си знаел, нито дори ушите ти са били 
отворени от древността; защото знаех, че ти постъпваше много коварно и 
още от утробата си бил наречен престъпник. 
 
1. Ново в смисъл, че разбирането ни за словото се е променило: 

 Йоан 5 
 блудния син 
 прегърбената жена 
 изсъхналата ръка 

2.  НОВА ИНСТРУКЦИЯ 
 МОЙСЕЙ 

Изход 17:6 
Ето, Аз ще застана пред тебе там, на канарата в Хорив; а ти удари 
канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Мойсей направи 
така пред очите на Израилевите старейшини. 
Числа 20:8-12 
8Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им 
говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от 
канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.    
9И така, Мойсей взе жезъла, който беше пред ГОСПОДА, както Той му 
заповяда;    
10и като свикаха Мойсей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: 
Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?    
11Тогава Мойсей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и 
потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.    
12Но ГОСПОД каза на Мойсей и Аарон: Понеже не Ми вярвахте, за да Ме 
осветите пред израилтяните, затова вие няма да въведете това общество 
в земята, която им давам. 
 
Първия път Бог каза на Мойсей да удари канарата, за да получи вода. Втория 
път Бог поиска от Мойсей да говори на канарата. Само че Мойсей повтори 
предишното действие на удряне на канарата, не успявайки да разпознае новото 
изискване на Бог в новия сезон. Това действие, което Бог го нарече неверие 
дисквалифицира Мойсей от това да влезе в обещаната земя. 

 ДАВИД И ЧЕРНИЦАТА 
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 СЕГАШНО СЛОВО 
2 Петрово 1:12 
Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги 
знаете и да сте утвърдени в истината, която сте приели. 
В KJV се казва: „в настоящата истина“. 
ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА СЛОВОТО ОТКРОВЕНИЕ ТОЧНО СЕГА. 
ЗА НАС СЕГА ДОКАТО ПИША БОГ РАЗКРИВА СВОЯТА ТРАПЕЗА. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНО СЛОВО 
БОГ ПОСТОЯННО ОБЩУВА СЪС СВОЯТА ЦЪРКВА. ТОЙ ПРИБАВЯ ДРУГ 
ПЛАСТ. ТОВА Е ПОДОБНО НА ЪПГРЕЙДВАНЕ. ХВАЛЕНИЕТО БЕШЕ ПЕЕНЕ 
И ВИКАНЕ. СЕГА НИЕ СМЕ ХВАЛЕНИЕТО. 
1 Летописи 12:32 
от Исахаровите синове – мъже, които разбираха времената и знаеха как 
трябва да постъпва Израел, с двеста техни началници и всичките им братя, 
които действаха под тяхна заповед; 
Лука 12:54-56 
54Казваше още на множествата: Когато видите облак да се издига от запад, 
веднага казвате: Дъжд ще вали; и така става.    
55И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега; и става.   Лицемери!  
56Изгледа на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как 
не знаете да разтълкувате? 
 
ИСТИНАТА Е НАРАСТВАЩА. ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАХ ИЛИЯ – СЕГА  
ИЗПОЛЗВАМ ЕЛИСЕЙ. ЗАПОЧНАЛ Е НОВ СЕЗОН. 
 
ПРОРОЦИТЕ НА ИЛИЯ 
Пророците на Илия видяха Елисей да излиза от Йордан с мантията на Илия. 
Вместо да преследват мантията, те отидоха да търсят тялото на Илия — старото. 
Те не успяха да схванат новия сезон на двойна мярка върху Елисей.   
 
Разбирането на настоящото изискване на Бог ще държи църквата в покорство 
на Божия глас и свързана с целите на Бог.  
Неуспеха да се разберат времената, води до религиозно робство.  
Лука 12:54-56 
54Казваше още на множествата: Когато видите облак да се издига от запад, 
веднага казвате: Дъжд ще вали; и така става.    
55И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега; и става.    
56Лицемери! Изгледа на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това 
време как не знаете да разтълкувате? 
 
ВИЖТЕ СЪЩО Йосия и фараон Нехао (2 Летописи 35:20-25). 
1 Тимотей 4:1-11 
1А Духът изрично казва, че във времената, които идат, някои ще отстъпят 
от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения    
2чрез лицемерието на хора, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,    
3които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог 
създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и 
разбират истината.     
4Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, 
ако се приема с благодарение,   
5понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.   
6В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус 
Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал 
досега.     
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7А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.    
8Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за 
всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия 
живот.    
9Това слово е вярно и заслужава приемане;    
10понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия 
Бог, Който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите.    
11Това заръчвай и учи. 
 
КОМЕНТАР 
1 Тимотей 4:1-11 
1А Духът изрично казва, че във времената, които идат, някои ще отстъпят 
от вярата 
БЕСОВСКИ УЧЕНИЯ: 

 ОСНОВАНИ НА ЛЪЖИ И ИЗМАМИ И ИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИТЪПЕНА 
СЪВЕСТ. 

 ЗАБРАНЯВАНЕ НА ЖЕНЕНЕТО 
 ДИЕТИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Времената, които идват са сега. 
Отстъпване от вярата: вярващите се въвличат в блудство – те стават езичници. 
ВИЖТЕ Езекиил 16. 
и ще слушат измамни духове и бесовски учения    
Апостолските доктрини сега се изправят пред предизвикателството на бесовски 
учения —измама. 
Тези учения са лъжи. Онези, които ги говорят го правят с красноречие и 
увереност. 
 
НЯКОИ ОТ ЛЪЖИТЕ: 

 СУЕВЕРНОТО ПРИЛАГАНЕ НА КРЪВТА. 
 ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА. 
 СЛЕД КАТО УМРЕТЕ ЩЕ ЖИВЕЕТЕ В КЪЩА. 
 ИЗРАЕЛИЗЪМ – ВТОРИ ШАНС ЗА ЮДЕИТЕ. 
 ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТИНСКИТЕ ЖЕРТВИ. 
 СЪЖИВЯВАНЕ ВМЕСТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 
 СПАЗВАНЕ НА СЪБОТАТА. 
 ОТРИЧАНЕ НА ТРИЕДИННИЯ БОГ. 
 ИСУС ВЕЧЕ Е ДОШЪЛ. 
 ЗАБРАНЯВАНЕ НА ЖЕНЕНЕТО. 
 ДИЕТИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ МИГРАЦИЯТА. 

СЪВЪРШЕНСТВОТО НЕ ИДВА ОТ ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ВЪНШНИ НЕЩА. 
2чрез лицемерието на хора, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,    
3които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог 
създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и 
разбират истината.     
4Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, 
ако се приема с благодарение,   
5понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.   
6В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус 
Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал 
досега.     
ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕТО НА БРАТЯТА ЗА ТЕЗИ ЛЪЖИ Е ДОБРОТО УЧЕНИЕ. 
7А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.    



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

7

8Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за 
всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия 
живот.    
9Това слово е вярно и заслужава приемане;    
10понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия 
Бог, Който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите.    
11Това заръчвай и учи. 
 

 ОБЩЕНИЕ 
2.1   ДЕФИНИЦИЯ 
Свързано участие, споделяне един с друг, интимност. 
2842  койнония — братство, свързване, общество, общение, свързано участие, 
връзка 
а) споделянето, което човек има във всичко, участие 
б) връзка, братство, интимност, дясната ръка като белег и залог за приятелство 
(в изпълнение на апостолския офис)  
в) свързано разпределено участие, събиране, участие, като показване на 
олицетворение и доказателство за приятелство 
Живеене заедно. 
2.2 ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПОЛЗИТЕ ОТ ОБЩЕНИЕТО/СВЪРЗВАНЕТО. ВИЖТЕ 
МНЕМОНИКАТА за „СЪБИРАНЕ“ 
2.3   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, КОИТО АКТИВИРАТ БЛАГОДАТ 

   ПРЕГЛЕДАЙТЕ КОРНИЛИЙ И ПЕТЪР, ОНИСИМ И ПАВЕЛ И Т.Н. 
   ПЕТЪР И ЙОАН КАЗАХА ПОГЛЕДНИ НИ. 
   ЕЗЕКИЯ И ИСАЯ ОБЕЗОРЪЖИХА СЕНАХИРИБ. 

2.4   УБИЙЦИ НА БЛАГОДАТ: 
   БРАТСТВАТА СЕ СЪПРОТИВЯВАТ НА БЛАГОДАТТА 
   МРЕЖИТЕ ПРОДАВАТ БЛАГОДАТТА 
   ДЕНОМИНАЦИИТЕ ПРАВЯТ БЕНТ ОТ БЛАГОДАТТА 

2.5   НЕПРАВИЛНО ОБЩЕНИЕ – ПРЕГЛЕДАЙТЕ „КОМПАНИЯ“ 
2.6  ЧЕТИРИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕДИНСТВО – ПРЕГЛЕДАЙТЕ „ДЕЙСТВИЯ“ 
АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА определя с кого ще общувате. 

2.6.1  НЕПОДХОДЯЩО СВЪРЗВАНЕ С НЕВЯРВАЩИ 
2.6.2  ЙОНА И БЕДНОСТТА 
2.6.3  СТАРИЯ ПРОРОК ОТ ВЕТИЛ 
2.6.4  ТИМОТЕЙ ТРЯБВАШЕ ДА ОТБЯГВА ОПРЕДЕЛЕНИ ХОРА. 

2 Тимотей 3:1-15 
1А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.    
2Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, 
хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,    
3безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели 
на доброто,    
4предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от 
страст към Бога,    
5имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива 
отбягвай.    
Горе е даден списък от хора, с които не трябва да общуваме. 
6Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват 
обременени с грехове жени, водени от различни страсти,    
7които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на 
истината.    
8И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисей, така и те се противят 
на истината, хора с покварен ум, чужди на вярата.    
9Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на 
всички, както се откри безумието и на тези двама.    
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10А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, 
дълготърпението, любовта, твърдостта,    
11гоненията, страданията; които ме сполетяха в Антиохия, Икония, 
Листра. Какви гонения претърпях! Но Господ ме избави от всички тях.    
12Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще 
бъдат гонени.    
13А нечестиви хора и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят 
и бъдат мамени.    
14А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като 
знаеш от кого си се научил    
15и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те 
направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. 
 
2 Тимотей 3:1-15 
1А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.    
Усилни времена 
5467  калепос (кал-eп-ос); 
 
вероятно от 5465 от идеята на понижаване на силата; трудни, т.е. опасни, или 
(по подразбиране) яростни:  
 
KJV — жестоки, опасни. 
 
2Защото хората (мнозинството във видимата църква) ще бъдат себелюбиви, 
Егоисти – собствените интереси – вижте добрият самарянин. 
сребролюбиви, 
лакоми за пари. Продават душите си за пари. Юда предаде Исус за пари. 
Гиезий – пари. 
Ахан – пари. 
Избягването от затруднения не може да излекува любовта към парите – то 
подхранва бездънната яма на алчността. 
Демонстрирайте, че обичате Бог ката давате. 
Парите са силно средство за защита. 
Елисиаст 7:12 
Защото мъдростта е защита,  както и парите са защита, но 
превъзходството на знанието е, че мъдростта дава живот на онези, които 
я имат. (NKJ) 
Парите увеличават греха ви. 
Опасността от просперитета. 
надменни,  
помислете за Голиат. 
горделиви,  
Навуходоносор. 
хулители, 
мразещи Бог. Вие мразите Бог, когато мразите слугите Му. 
непокорни на родителите,  
блудни синове. 
неблагодарни,  
Един прокажен се върна. 
нечестиви, [на англ. несвяти] 
нямат желание за освещение. 
3безсърдечни, [на англ. необичащи] 
Наблюдава се особено в работната среда. 
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 Срещате хора, които не обичат работата си. Медицински сестри. Лекари. 
Учители. 

 
2 Тимотей3:3-5 
3непримирими, [на англ. без естествена привързаност] 
непримирими, [на англ. разрушаващи доверието] 
не могат да спазват завет 
клеветници [на англ. фалшиви обвинители] 
клеветници 
невъздържани, 
без самоконтрол 
свирепи, (жестоки) 
неприятели на онези, които са добри, 
4предатели, 
буйни,  
безразсъдни и неразумни – не зачитат закони и протокол 
надути,  
заслепени от гордост 
повече обичат удоволствията отколкото обичат Бога; 
5имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива 
отбягвай.    
6Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват 
обременени с грехове жени, водени от различни страсти,    
7които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на 
истината.    
8И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят 
на истината, хора с покварен ум, чужди на вярата.    
9Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на 
всички, както се откри безумието и на тези двама.    
10А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, 
дълготърпението, любовта, твърдостта,    
11гоненията, страданията; които ме сполетяха в Антиохия, Икония, 
Листра. Какви гонения претърпях! Но Господ ме избави от всички тях.    
12Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще 
бъдат гонени.    
13А нечестиви хора и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят 
и бъдат мамени.    
14А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като 
знаеш от кого си се научил    
15и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те 
направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. 
 
2 Тимотей 2:16-18 
16Но избягвай скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в 
нечестие    
17и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и 
Филет,    
18които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е 
станало, и събарят вярата на някои. 
 

 РАЗЧУПВАНЕ НА ХЛЯБА (ВИЖТЕ ЕВХАРИСТИЯ) 
 МОЛИТВИ (ВИЖТЕ ABC 1) 

ПРЕГЛЕДАЙТЕ МОЛИТВАТА. 
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2.   РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА: 
Три хиляди постоянстваха в 4те стълба на апостолската култура. Това беше 
практиката на мнозинството – КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА. Резултата от това 
беше пробива, който се вижда в ст. 43 и нататък.  

 ДОЙДЕ СТРАХ ВЪРХУ ВСЯКА ДУША 
 ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ СЕ ВЪРШЕХА ОТ АПОСТОЛИТЕ 

Деяния 2:43 
И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез 
апостолите. 
Деяния 3:6-7 
6Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; 
в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи.   
7И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и 
глезените му добиха сила. 
Деяния 4:33-37 
33И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ 
Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.    
34А и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани 
на ниви или на къщи, ги продаваха и донасяха стойността на продаденото,    
35и я слагаха пред краката на апостолите; и на всеки се раздаваше, според 
колкото имаше нужда.   
36Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава (което значи „син на 
утешение“), левит, родом от Кипър,    
37като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на 
апостолите. 
Деяния 4:30-31 
30докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и 
чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус.    
31И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се 
изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово. 
Деяния 5:12 
И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между 
народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор; 
Деяния 9:33-35 
33И там намери един човек на име Еней, който беше на легло от осем години, 
понеже беше парализиран.    
34Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява; стани, оправи леглото си. 
И той веднага стана.    
35И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се 
обърнаха към Господа. 
Деяния 9:40-43 
40А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, обърна се към тялото 
и каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.   
41И той подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и им я 
представи жива.    
42И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа.    
43А Петър остана дълго време в Йопия у един кожар Симон. 

 ОБЩНОСТ [на англ. commonizm] (ТОВА, КОЕТО ИМАМ Е ВАШЕ) НЕ 
КАПИТАЛИЗЪМ (ТОВА, КОЕТО ИМАМ ЩЕ ВИ ГО ПРОДАМ ЗА 
ПЕЧАЛБА) И КОМУНИЗЪМ (ТОВА, КОЕТО ИМАТЕ Е МОЕ). 

Деяния 2:44-45 
44А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;    
45и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата 
на всички, според нуждата на всеки. 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

11

 ЕДИНСТВО (ЕДИН АКОРД) 
46И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, 
и се хранеха с радост и чистосърдечие, 

 ОБЩУВАХА ЯДЕЙКИ ЗАЕДНО 
46И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, 
и се хранеха с радост и чистосърдечие, 
Разчупването на хляба се отнася и за общение ядейки заедно и за евхаристията. 

 РАДОСТ И ВЕСЕЛИЕ 
46И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, 
и се хранеха с радост и чистосърдечие, 
Деяния 8:5-8 
5Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.   
6 И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, 
като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше.    
7Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от 
мнозина, обладани от тях; и мнозина парализирани и куци бяха изцелени,   
8така че настана голяма радост в онзи град. 
Деяния 13:50-52 
50А юдеите подбудиха набожните високопоставени жени и градските 
първенци и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, ги изгониха от 
пределите си.    
51А те отърсиха против тях праха от краката си и дойдоха в Икония.    
52А учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. 
Деяния 15:3 
И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като 
разказваха за обръщението на езичниците и доставяха голяма радост на 
всички братя. 

 ХВАЛЕНИЕ 
Деяния 2:47 
като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки 
ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. 

 БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА ЦЕЛИЯ НАРОД 
 РАСТЕЖ НА ЦЪРКВАТА 

Деяния 2:41 
И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се 
присъединиха около три хиляди души. 
Деяния 5:14 
и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се 
присъединяваха), 
Деяния 4:4 
А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха; и броят на повярвалите 
мъже достигна до пет хиляди. 

 КУЛТУРА, КОЯТО ПРАВИ ТРУДНО ФАЛШИФИКАТА ДА РАБОТИ 
Деяния 5:1-6 
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.    
6И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха. 
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Деяния 13:6-12 
6И като преминаха целия остров до Пафос, намериха някой си магьосник, 
лъжепророк, юдеин на име Вариисус,   
7който беше с управителя Сергий Павел, един разумен човек. Той, 
последният, повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието слово.    
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. 

 УМНОЖАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
Деяния 5:42-6:1 
42И нито един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и 
по къщите, че Исус е Христос. 
ГЛАВА 6 
1А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание 
измежду гръцките юдеи против еврейските затова, че при всекидневното 
раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. 
Деяния 6:7 
И Божието учение растеше и броят на учениците в Ерусалим се 
умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се 
подчиняваха на вярата. 

 МЪЧЕНИЧЕСТВО 
Деяния 7:59-8:2 
59И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос с думите: 
Господи Исусе, приеми духа ми.    
60И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. 
И като каза това, заспа. 
ГЛАВА 8 
1А Савел одобряваше убиването му. И в същия ден се повдигна голямо гонение 
против църквата в Ерусалим; и те всички, с изключение на апостолите, се 
разпръснаха по юдейските и самарийските околии.    
2И някои благочестиви човеци погребаха Стефан и ридаха за него твърде 
много. 
Деяния 22:20 
и когато се проливаше кръвта на Твоя мъченик Стефан, и аз бях там и 
одобрявах, като пазех дрехите на тези, които го убиваха. 
Откровение 2:13 
Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана; и държиш здраво 
името Ми и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен 
свидетел Антипа, когото убиха сред вас, където живее Сатана. 
Откровение 17:6 
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на 
Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много. 

 РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА СЛОВОТО 
Деяния 12:24 
А Божието слово нарастваше и се разпространяваше. 
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 УМНОЖАВАНЕ НА ЦЪРКВИ 
Деяния 9:27-31 
27Но Варнава го взе и го доведе при апостолите, и им разказа как бил видял 
Господа по пътя, и че му е говорил, и как в Дамаск дръзновено проповядвал в 
името на Исус.    
28И той излизаше и влизаше с тях в Ерусалим, като дръзновено 
проповядваше в Господното име.    
29И говореше и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го 
убият.   
30Но братята, като разбраха това, го заведоха в Цезария и го изпратиха в 
Тарс.    
31И 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. 
Деяния 16:3-6 
3Него Павел пожела да води със себе си, затова го взе и го обряза заради 
юдеите, които бяха по онези места; понеже всички знаеха, че баща му беше 
грък.    
4И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от 
апостолите и презвитерите в Ерусалим, за да ги пазят.    
5Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха 
числено.   
6И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе 
забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия; 
 
Този пробив е славата. Той е доказателство за присъствието на Господа. 
Пробива беше резултат от една нова култура на царството. Това не беше 
събитие, а начин на живот на една заместваща общност. Нямаше 
евангелизиране, за да се спасяват хората. Новата култура привличаше и 
обръщаше хората. Нямаше 4 стъпки за спасение, или призиви за олтара, или 
палаткови събрания или евангелизиране на вратата, въпреки че никое от тези 
неща не е грешно. 
Изискването сега е тези, които са спасени да продължат в културата на ранната 
църква – ТОВА Е КУЛТУРАТА НА ЦАРСТВОТО. 
 
3. ДИСКУТИРАЙТЕ КАРТИНИ НА АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА ОТ 
СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ОТ ТАЗИ КУЛТУРА. 
 
ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА ОТ ДЕЯНИЯ 2:42 СА. 4те СТЪЛБА НА АПОСТОЛСКАТА 
КУЛТУРА ИЛИ НА ЦАРСТВОТО. ТЕЗИ ЧЕТИРИ СТЪЛБА ДОНАСЯТ 
БОЖИЯТА СЛАВА. 
ТАЗИ КУЛТУРА СЕ ВИЖДА В НОВИЯ И В СТАРИЯ ЗАВЕТ. 
 
СТАРИЯ ЗАВЕТ. 
1. СВЯТОТО МЯСТО НА МОЙСЕЕВАТА СКИНИЯ И 3те МЕБЕЛА: 

 СВЕТИЛНИКА – АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
 МАСАТА ЗА ПРИСЪСТВЕНИЯ ХЛЯБ – ОБЩЕНИЕТО И 

РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
 ЗЛАТНИЯ ОЛТАР ЗА ТАМЯН – МОЛИТВАТА 

Това беше ежедневно служение – не просто събитие. Тази култура беше там 
между външния двор и славата на  Пресвятото място. 
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2. ЕЗЕКИИЛ 8 
ТОВА ПОКАЗВА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НАРУШАВАНЕТО НА ЧЕТИРИТЕ 
СТЪЛБА: 
Езекиил 8:4-6 
4Славата на Израилевия Бог беше там, както във видението, което видях в 
полето.   
5Тогава Той ми каза: Сине човешки, повдигни сега очите си към север. И така, 
погледнах към север и, ето, на север от вратата, която води за жертвеника, 
при входа стоеше този идол – възбудител на ревност.   
6Той ми каза: Сине човешки, виждаш ли какво правят тези? – Големите 
мерзости, които Израилевият дом върши тук, за да се отдалеча от 
светилището Си? Но ще видиш още големи мерзости. 
Заминаването на славата е равносилно на заминаването на личността на Бог. 
Бог каза, че това, което прави свещеничеството ще Го накара да си замине – 
това беше проявено в заминаването на славата. Заминаването беше постепенно. 
Езекиил 8:3-4 
3Той простря подобие на ръка и ме хвана за косата; и Духът ме издигна 
между земята и небето и ме пренесе чрез Божии видения в Ерусалим, до 
входа на северната порта на вътрешния двор, където беше поставен 
възбудителят на ревността – идол, който предизвиква ревнуване.    
4Славата на Израилевия Бог беше там, както във видението, което видях в 
полето. 
Езекиил 9:3 
А славата на Израилевия Бог се издигна от херувимите, над които беше, и 
застана над прага на дома; и Той извика към облечения в ленено мъж, който 
имаше на кръста си писарска мастилница. 
Езекиил 10:4 
ГОСПОДНАТА слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и 
домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на 
ГОСПОДНАТА слава. 
Езекиил 10:18 
Тогава ГОСПОДНАТА слава излезе отгоре на прага на дома и застана над 
херувимите. 
Езекиил 10:19 
Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от 
земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на 
източната порта на ГОСПОДНИЯ дом; и славата на Израилевия Бог беше 
отгоре им. 
Езекиил 11:22-23 
22Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край 
тях; и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.    
23И Господната слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на 
изток от града. 
Славата се придвижва от храма към прага към планината. 
Културата на Бога беше нарушена: 

1.   апостолската доктрина – образа на ревността 
2. общението – 70те старейшини в тъмнината 
3. разчупването на хляба – плаченето за Тамуз 
4. молитвата – лицата обърнати към слънцето. 

В този контекст е, където Бог казва, че няма да чуе молитвите им. 
3. СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЙОРДАН:  

 ТАЗИ КНИГА НА ЗАКОНА – ИСУС НАВИН 1:8 – 
АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 

 12те КАМЪКА – ОБЩЕНИЕТО 
 ПАСХАТА – РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
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 ИСУС НАВИН СЕ ПОКЛАНЯ ПРЕД ГЛАВНОКОМАНДВАЩИЯ 
НА ВОЙСКИТЕ – МОЛИТВА ИЗЦЯЛО ПРЕДИ ГОСПОДСТВО. 

4. ЛЕТЯЩИЯ СВИТЪК ИМАШЕ ЕДНА ОБЛАСТ ОТ 200 ЛАКЪТЯ – 
СОЧИ КЪМ ОБЛАСТТА НА СВЯТОТО МЯСТО. СИМВОЛИЧНО 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 4те СТЪЛБА. 
Захария 5:2-3 
2Той ми каза: Какво виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг 
двадесет лакти и широк десет лакти.    
3И ми каза: Това е проклятието, което се простира по лицето на цялата 
страна; защото всеки, който краде, ще бъде изтребен, както е написано в 
него от едната му страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде 
изтребен, както е написано в него от другата му страна. 
 
АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА НОСИ СЪД. 
В тази култура крадеца и лъжесвидетеля са осъдени. 
Анания и Сапфира са осъдени – крадци. 
Магьосника Елима и Симон магьосника са осъдени – лъжесвидетели. 
СЛАВАТА НОСИ СЪД. 
5. ЧИСЛОТО 300 
ТРИСТА Е ЧИСЛОТО НА ПОБЕДА/НАДДЕЛЯВАНЕ. 

 ОГЪНЯ НА САМСОН 
Съдии 15:4-5 
4И така, Самсон отиде и хвана триста лисици. След това взе главни, обърна 
ги с опашките една към друга и прикачи по една главня в средата между 
двете опашки.   
5След това запали главните, пусна лисиците по посевите на филистимците 
и изгори копните и неожънатите класове, също и маслините. 
САМСОН ИЗПОЛЗА ТРИСТА ЛИСИЦИ, ЗА ДА ОБЯВИ ПОБЕДАТА СИ НАД 
ФИЛИСТИМЦИТЕ — ПОБЕДА НАД ПЛЪТТА. ТЕЗИ 300 ЧОВЕКА 
УНИЩОЖИХА ПОСЕВИТЕ И ЛОЗЯТА НА ФИЛИСТИМЦИТЕ. ТОВА Е 
КАРТИНА НА АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА УНИЩОЖАВАЩА ФАЛШИВИТЕ 
ДОКТРИНИ. 

 АРМИЯТА НА ГЕДЕОН 
Съдии 7:6-7 
6Броят на тези, които лочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше 
триста мъже; а останалият народ коленичиха, за да пият вода.    
7Тогава ГОСПОД каза на Гедеон: Чрез тези триста мъже, които лочиха, ще ви 
избавя и ще предам мадиамците в ръката ти; а останалият народ нека си 
отиде, всеки у дома си. 
СИМВОЛ НА ПОБЕДОНОСНО ОБЩЕНИЕ В ЕДНАКВО МИСЛЕЩА ГРУПА. 

 ПОКЛОНЕНИЕТО НА МАРИЯ 
Йоан 12:3-8 
3Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза 
краката на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от 
мирото.   
4Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, 
каза:   
5Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на 
сиромасите?    
6А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец 
и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея.   
7Тогава Исус каза: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението 
Ми.     
8Сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не съм всякога между вас. 
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ПОКЛОНЕНИЕТО НА МАРИЯ БЕШЕ ЖЕРТВА – ПОБЕДА НАД ВСЯКА 
ЗАКОННА ЧОВЕШКА НУЖДА И ЕГОИЗЪМ. НЕЙНОТО ДАВАНЕ Е СИМВОЛ 
НА РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА. РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА Е СВЪРЗАНО С 
ДАВАНЕТО НА ИСУС. 

 ЕНОХ 
Битие 5:22-24 
22А откакто се роди Матусал, Енох ходи по Бога триста години и от него се 
родиха синове и дъщери.   
23И всички дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години.    
24И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го 
взе. 
ЕНОХ ХОДИ С БОГ 300та ГОДИНИ ПРЕДИ ДА НАДДЕЛЕЕ НАД СМЪРТТА. 
ХОДЕНЕТО С БОГ Е СИМВОЛ НА МОЛИВА. 
6. ОБИТАЛИЩАТА НА БОГ 
ПСАЛМ 91 
ТАЙНОТО МЯСТО Е ТОЙ. КОГАТО ЖИВЕЕМ В НЕГОВАТА  КУЛТУРА НИЕ 
ЖИВЕЕМ В НЕГО. ТОВА НИ ДАВА ДУХОВЕН ИМУНИТЕТ. 
Как живея в Него? 

 КАТО ПРЕБЪДВАМ В СЛОВОТО МУ – апостолската доктрина 
Йоан 15:4-7 
4Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от 
само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не 
пребъдете в Мен.      
5Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той 
дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.      
6Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и 
изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.     
7Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да 
желаете и ще ви се сбъдне. 
3306  мено- 
1) да остана, пребъдвам 
а) във връзка с място:  
1) да пребивавам временно, оставам 
2) да не си тръгвам 
а) да продължавам да присъствам 
б) да бъда държан, пазен, постоянно 
б) във връзка с време:  
да продължавам да бъда, да не умирам, да трая, да издържам; използвана за 
хора, да оцелявам, живея 
в) във връзка със състояние или условие:  
да стоя като един, да не ставам друг или различен 
2) да чакам за, да очаквам някой 
3306  мено (мен'-о); 
основен глагол; да стоя (в дадено място, състояние, връзка или очакване):  
KJV — пребъдвам, продължавам, живея, издържам, да присъствам, оставам, 
стоя, очаквам (за). 
Второзаконие 6:6 
Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; 
Йов 23:12 
От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад;  
съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна. 
Псалм 119:11 
В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе. 
Еремия 15:16 
Като намерих Твоите думи, ги изядох   
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и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето;   
защото се наричам с Твоето име,    
ГОСПОДИ , Боже на Силите. 
Йоан 8:36-44 
36И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.      
37Зная, че сте Авраамово потомство; и все пак искате да Ме убиете, защото 
за Моето учение няма място у вас.     
38Аз говоря това, което съм видял у Моя Баща; също и вие вършите това, 
което сте чули от вашия баща.    
39Те Му отговориха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови 
деца, Авраамовите дела щяхте да вършите.     
40А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която 
чух от Бога. Това Авраам не е правил.     
41Вие вършите делата на баща си. Те му казаха: Ние не сме родени от 
блудство; имаме един Баща – Бога.    
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 . 
Колосяни 3:16 
Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и 
се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с 
благодат в сърцата си; 
1 Йоан 2:14 
Писах на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах на 
вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и 
победихте лукавия. 
2 Йоан 1:2 
Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века: 
2 Йоан 1:9-10 
9Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; 
този, който стои в учението, той има и Татко, и Сина.    
10Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и 
не го поздравявайте, 
КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕБЪДВАНЕТО В СЛОВОТО: 
1 Йоан 4:15 
Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога. 

 КАТО ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО — общение 
Псалм 133:1-3 
1Ето колко е добро и колко угодно  
да живеят братя в единодушие!     
2Угодно е като онова скъпоценно миро на главата,  
което слизаше по брадата, Аароновата брада,  
което се стичаше по яката на одеждите му;     
3угодно е като ермонската роса,  
която слиза на сионските хълмове;  
защото ГОСПОД там е заръчал благословението –  
живота довека. 
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Исая 11:6-16 
6Вълкът ще живее с агнето,  
рисът ще си почива с ярето,  
телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно;  
и малко дете ще ги води.   
7Кравата и мечката ще пасат заедно;  
малките им ще си почиват задружно;  
и лъвът ще яде слама, както волът.   
8Кърмачето ще играе над дупката на аспида;  
и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна.    
9Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина;  
защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА,  
както водите покриват дъното на морето.    
10И в онзи ден към Есеевия корен –  
който ще стои като знаме на племената, –  
към него ще прибягват племената;  
и неговото място на покой ще бъде славно.    
11В онзи ден ГОСПОД пак втори път  
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,  
които ще останат от Асирия, от Египет,  
от Патрос, от Хуш, от Елам,  
от Сенаар, от Емат и от морските острови.    
12И ще издигне знаме за народите  
и ще събере изгонените на Израел,  
и ще събере в едно разпръснатите на Юдея  
от четирите краища на земята.    
13А Ефремовата завист ще се махне  
и нападателите от Юдея ще бъдат унищожени!  
Ефрем няма да завижда на Юда  
и Юда няма да притеснява Ефрем;    
14а ще налетят на рамената на филистимците на запад;  
заедно ще оберат и жителите на изток;  
ще прострат ръката си върху Едом и Моав;  
и амонците ще им се покорят    
15и ГОСПОД ще наложи забраната Си  
върху залива на Египетското море;  
чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрат;  
ще го раздели на седем потока  
и ще направи да го минават с обувки.    
16И ще има път от Асирия за останалите от народа Му,  
които ще оцелеят,  
както имаше за Израел  
в деня, когато излезе от Египетската земя. 
Еремия 32:38-40 
38и те ще Ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог;    
39и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от Мене винаги – 
за тяхно добро и за доброто на децата им след тях;    
40и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за 
да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не 
отстъпят от Мене; 
Филипяни 2:2-3 
2направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в 
една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени.      
3Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки със 
смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. 
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1 Йоан 4:11-13 
11Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се 
обичаме един друг.    
12Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в 
нас и Неговата любов е съвършена в нас.    
13По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от 
Духа Си. 
1 Йоан 4:16-21 
16И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е 
любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.    
17В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, 
защото както е Той, така сме и ние в този свят.     
18В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото 
страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до 
съвършенство в любовта.    
19Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.    
20Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото 
който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е 
видял.     
21И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си. 

 КАТО ЯДЕМ ПЛЪТТА И ПИЕМ КРЪВТА – разчупването на хляба. 
Йоан 6:48-51 
48Аз съм хлябът на живота.     
49Бащите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха.     
50Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.     
51Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, 
ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще 
дам за живота на света. 
Йоан 6:53-59 
53Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на 
Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.     
54Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го 
възкреся в последния ден.    
55Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.     
56Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в 
него.    
57Както живият Татко Ме е пратил и Аз живея чрез Татко, така и онзи, 
който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.     
58Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще 
живее до века, а не както бащите ви ядоха и после измряха.   
59Това каза Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум. 

 ДОМ НА МОЛИТВА 
Матей 21:13 
Писано е: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом“, а вие го правите 
разбойнически вертеп. 
Исая 56:7-8 
7и тях ще доведа в святия Си хълм  
и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом;  
всеизгарянията им и жертвите им  
ще Ми бъдат благоугодни на жертвеника Ми,  
защото домът Ми ще се нарече  
молитвен дом на всички племена.    
8ГОСПОД ЙЕХОВА, Който събира изгонените на Израел, казва:  
Ще му събера още и други  
освен своите му, които вече са събрани. 
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9. ЧЕТИРИМАТА КОВАЧИ НА ЗАХАРИЯ 
Захария 1:18-21 
18И като повдигнах очите си, видях четири рога.    
19И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези рогове ? А той ми 
отговори: Това са роговете, които разпръснаха Юдея, Израел и Ерусалим.   
20Тогава ГОСПОД ми показа четирима ковачи.    
21Попитах: Какво са дошли да правят тези? И Той отговори: Онези са 
роговете, които разпръснаха Юдея, така че никой не повдигаше главата си; 
но тези са дошли да ги уплашат и да повалят роговете на народите, които 
повдигнаха рог против Юдейската земя, за да я разпръснат. 
10.  ДАВИД НОСЕЙКИ КОВЧЕГА  
2 Царе 6:10-23. 
10Затова Давид отказа да премести ГОСПОДНИЯ ковчег при себе си в 
Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овид-едом.     
11ГОСПОДНИЯТ ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едом три месеца. И 
ГОСПОД благослови Овид-едом и целия му дом.    
12И така, известиха на цар Давид, че ГОСПОД е благословил дома на Овид-
едом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с 
веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едом в Давидовия град.    
13И когато тези, които носеха ГОСПОДНИЯ ковчег, преминаха шест крачки, 
той пожертва говеда и угоени телета.    
14А Давид танцуваше пред ГОСПОДА с всичката си сила и беше препасан с 
ленен ефод.    
15Така Давид и целият Израилев дом пренесоха ГОСПОДНИЯ ковчег с 
възклицание и тръбен звук.    
16А когато ГОСПОДНИЯТ ковчег влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата 
дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и 
танцуваше пред ГОСПОДА , го презря в сърцето си.    
17Донесоха ГОСПОДНИЯ ковчег и го положиха на мястото му, сред шатъра, 
който Давид беше поставил за него. А Давид принесе всеизгаряния и мирни 
приноси пред ГОСПОДА.    
18И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните 
приноси, благослови народа в името на ГОСПОДА на Силите.    
19Той раздаде на целия народ, т. е. на цялото множество израилтяни, мъже 
и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо 
грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.    
20А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата 
дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израилевият 
цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, 
както се съблича безсрамно един никакъв човек!    
21А Давид отговори на Михала: Пред ГОСПОДА , Който предпочете мене пред 
баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над ГОСПОДНИЯ народ, 
над Израел – да! – пред ГОСПОДА танцувах.   
22И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи; а от 
слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан.   
23Затова Михала, Сауловата дъщеря, остана бездетна до деня на смъртта 
си. 
НОВ СЕЗОН. 
ПРЕХОД ОТ ДОМА КЪМ ГРАДА. 
НИЕ ИМАМЕ ОВИД-ЕДОМОВЦИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ПУСНАТ КОВЧЕГА. 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОЗНАЧАВА НУЖДАТА ОТ ПРОМЯНА. 
КРИЗА ОЗНАЧАВА НУЖДАТА ОТ ПРОМЯНА. 
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ПРЕХОДА ИЗИСКВА НЯКОЛКО НЕЩА. 
1. ЖЕРТВИ. 
2. ДА СЕ УБИЕ ЧИСЛОТО 6 – СЕБЕОТРИЧАНЕ. 
3. ВЕСЕЛИЕ – ТАНЦУВАНЕ. 
4. ЛЕНЕН ЕФОД – ПРАВЕДНОСТ. 
5. МИХАЛА НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПРЕХОД. 

 
КНИГАТА ЛЕТОПИСИ ОПИСВА ПРОТОКОЛА В ПРЕХОДА. 

1. ТОВА Е АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА – ЛЕВИТИТЕ ДА НОСЯТ 
КОВЧЕГА. ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ НОВАТА КОЛА. ГЛАВИТЕ НА 
БАЩИНИТЕ ДОМОВЕ ДА НОСЯТ КОВЧЕГА. ОСВЕТЕТЕ СЕ. НОСЕТЕ 
КОВЧЕГА НА РАМЕНЕТЕ СИ. НОСЕТЕ КОВЧЕГА С РАДОСТ, 
ЖЕРТВАЙТЕ НА ВСЕКИ 6 СТЪПКИ. ДАВИД НОСЕШЕ ЛЕНЕНИЯ 
ЕФОД. 

2. ЕДИН ЧОВЕК НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРЕХОДА. ДАВИД И ЦЕЛИЯ 
ИЗРАИЛЕВ ДОМ ДОНЕСОХА КОВЧЕГА. ТОВА Е ОБЩЕНИЕ. 

3И Давид събра целия Израел в Ерусалим, за да пренесат ГОСПОДНИЯ 
ковчег на мястото, което беше приготвил за него. 
3. ВСЕИЗГАРЯНЕ И ПРИМИРИТЕЛНА ЖЕРТВА – ТОВА Е 

РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА И МОЛИТВАТА.  
26И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на 
ГОСПОДНИЯ завет, те пожертваха седем телета и седем овена. 
 

ДЕЯНИЯ 2:42  ДА СЕ ЗАНЕСЕ КОВЧЕГА В ГРАДА. 
1 Летописи 15:1-29 
1След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и 
място за Божия ковчег и постави шатър за него.    
2Тогава Давид каза: Не трябва да вдигат Божия ковчег други освен 
левитите, защото тях избра ГОСПОД да носят Божия ковчег и да Му служат 
винаги.    
3И Давид събра целия Израел в Ерусалим, за да пренесат ГОСПОДНИЯ ковчег 
на мястото, което беше приготвил за него.   
4Давид събра Аароновите потомци и левитите;   
5от Каатовите потомци – началника Уриил и братята му, сто и двадесет 
души;   
6от Мерариевите потомци – началника Асайя и братята му, двеста и 
двадесет души;    
7от Гирсоновите потомци – началника Йоил и братята му, сто и тридесет 
души;   
8от Елисафановите потомци – началника Семая и братята му, двеста 
души;    
9от Хевроновите потомци – началника Елиил и братята му, осемдесет 
души;   
10от Озииловите потомци – началника Аминадав и братята му, сто и 
двадесет души.   
11Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асайя, 
Йоил, Семая, Емиил и Аминадав и им каза:   
12Вие сте началници на бащините домове на левитите; осветете се, вие и 
братята ви, за да пренесете ковчега на ГОСПОДА, Израилевия Бог, на 
мястото, което съм приготвил за него.    
13Защото понеже първия път вие не го вдигнахте, ГОСПОД, нашият Бог, 
нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е 
заповядано.   
14И така, свещениците и левитите осветиха себе си, за да пренесат ковчега 
на ГОСПОДА , Израилевия Бог.    



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

22

15(Левиевите синове бяха тези, които носеха Божия ковчег с върлините горе 
на раменете си, както заповяда Мойсей според ГОСПОДНОТО слово.)   
16Давид каза на левитските началници да поставят братята си – певците с 
музикални инструменти, псалтири, арфи и кимвали, за да свирят весело със 
силен глас.    
17И така, левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му Асаф – 
Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци – Етан, Кисиевия 
син;   
18и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, 
Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванайя, Маасия, Мататия, Елифалей, 
Микнейя, Овид-едом и Еиил.   
19Така певците Еман, Асаф и Етан бяха определени да дрънкат с медни 
кимвали;    
20а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванайя – с 
псалтири по Аламот;   
21а Мататия, Елифалей, Микнейя, Овид-едом, Еиил и Азазия – с арфи по 
Семинит, за да ръководят пеенето.   
22А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже беше 
изкусен.   
23А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.    
24А свещениците Севания, Йосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванайя и 
Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха 
вратари за ковчега.    
25И така, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да 
вдигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.   
26И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на ГОСПОДНИЯ 
завет, те пожертваха седем телета и седем овена.   
27Давид беше облечен с одежда от висон, както и всички левити, които 
носеха ковчега, и певците, и Ханания, ръководителят на певците; а Давид 
носеше ленен ефод.    
28Така целият Израел внасяше ковчега на ГОСПОДНИЯ завет с възклицание, с 
глас от рог, с тръби и кимвали, като свиреха с псалтири и арфи.    
29А когато ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет влизаше в Давидовия град, Михала, 
Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скача и 
играе, го презря в сърцето си. 
11.  ИЛИЙ И СИНОВЕТЕ МУ 
1 Царе 4:22 
каза също: Славата се изгуби от Израел, защото Божият ковчег беше 
пленен. 
Вярвало се е, че ковчега е бил Божията слава. 
Между външния двор и славата е било Святото място с неговите 3 мебела, които 
изобразявали апостолската доктрина, общението, разчупването на хляба и 
молитвата. Служенето в Святото място било ежедневна дейност. То е било 
културата на свещениците. По този начин културата на Деяния 2:42 предшества 
славата. 
Когато тази култура е нарушена славата си заминава. 
Виждаме това ясно в 1 Царе. 
Редът в Деяния 2:42 е обърнат и е нарушен. 

 МОЛИТВАТА Е НАРУШЕНА КАТО Е НАРЕЧЕНА ПИЯНСТВО. 
1 Царе 1:12-15 
12А като продължаваше да се моли пред ГОСПОДА, Илий забеляза движението 
на устата й. 
13Тъй като Анна говореше в сърцето си, само устните й мърдаха, а гласът й 
не се чуваше. Затова на Илий му се стори, че беше пияна. 
14И така, Илий й каза: Докога ще си пияна? Остави това твое вино.    
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15А Анна му отговори: Не е така, господарю мой, аз съм жена пренаскърбена 
в духа си. Не съм пила нито вино, нито сикера, а излях душата си пред 
ГОСПОДА. 

 НАРУШАВАНЕ НА РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА (ЖЕРТВИ) 
1 Царе 2:12-17 
12А Илийевите синове бяха лоши хора, които не познават ГОСПОДА.   
13Тези свещеници постъпваха спрямо народа така: когато някой принасяше 
жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника идваше с тризъба 
вилица в ръка   
14и я забождаше в тенджерата или котела, в котлето или гърнето; и 
каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така 
постъпваха в Сило с всички израилтяни, които идваха там.    
15Даже и преди да изгорят тлъстината, слугата на свещеника идваше и 
казваше на човека, който принасяше жертвата: Дай на свещеника месо за 
печене, защото няма да приеме от тебе варено месо, а сурово.   
16И ако човекът му отговореше: Нека изгорят първо тлъстината и после си 
вземи колкото желае душата ти, тогава му казваше: Не, сега ще дадеш, ако 
ли не, ще взема насила.    
17Така грехът на тези младежи беше много голям пред ГОСПОДА; защото 
хората се отвращаваха от ГОСПОДНАТА жертва. 

   НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕНИЕТО 
Свещенството общуваше с блудници. 
1 Царе 2:22 
А когато Илий остаря, разбра за всичко, което правели синовете му на 
целия Израел, и как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра 
за срещане. 

   НАРУШАВАНЕ НА АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
1 Царе 4:2-5 
2И филистимците се опълчиха против Израел; и когато започна битката, 
Израел се разбяга пред филистимците и около четири хиляди мъже бяха 
убити на полесражението.   
3А когато народът се върна в стана, Израилевите старейшини казаха: Защо 
ни порази ГОСПОД днес пред филистимците? Нека донесем тук ковчега за 
плочите на ГОСПОДНИЯ завет от Сило, така че, като дойде сред нас, да ни 
избави от ръката на неприятелите ни.    
4И така, народът изпрати вестоносци в Сило и донесоха оттам ковчега на 
завета на ГОСПОДА на Силите, Който обитава между херувимите. И 
двамата Илийеви сина, Офний и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет.   
5След като ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет дойде в стана, целият Израел 
извика със силен глас, така че земята проехтя. 
Протокола за носенето на ковчега беше нарушен. 
 
Когато тази култура е нарушена, славата си тръгва. 
12. ИЛИЯ НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ 

 РЕШАВАЩА КОНФРОНТЯЦИЯ – КОЙ Е БОГ – ДОКТРИНА 
 12 КАМЪКА ЗА ОЛТАРА – ОБЩЕНИЕ 
 ВСЕИЗГАРЯНЕ – РАЗЧУПВАНЕ НА ХЛЯБА 
 МОЛИТВА 

13. ПОСЕЩЕНИЕТО НА САВСКАТА ЦАРИЦА 
3 Царе 10:1-9 
1Савската царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на  
ГОСПОДНОТО име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси.   
2Дойде в Ерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с 
твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говори с 
него за всичко, което имаше на сърцето си.   
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3И Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, 
което не можа да й обясни.   
4А Савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, 
която беше построил,    
5ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на 
служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по 
което се отиваше в ГОСПОДНИЯ дом, не остана съмнение в нея.   
6Тогава тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за 
твоето състояние и за мъдростта ти.   
7Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори и 
половината не ми е била казана! Мъдростта и благоденствието ти 
надминават слуха, който бях чула.    
8Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят 
винаги пред теб и слушат мъдростта ти.    
9Да бъде благословен ГОСПОД, твоят Бог, Който прояви благоволение към 
тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже ГОСПОД е възлюбил 
Израел завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да 
вършиш правда. 

1. Отговаряне на трудни въпроси – АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
2. Сядането на слугите му — ОБЩЕНИЕТО 
3. Храната на масата и виночерпците – РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
4. Изкачването на Соломон — МОЛИТВАТА 

не остана съмнение в нея.   
6Тогава тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за 
твоето състояние и за мъдростта ти.   
7Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори и 
половината не ми е била казана! Мъдростта и благоденствието ти 
надминават слуха, който бях чула.    
8Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят 
винаги пред теб и слушат мъдростта ти.    
9Да бъде благословен ГОСПОД, твоят Бог, Който прояви благоволение към 
тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже ГОСПОД е възлюбил 
Израел завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да 
вършиш правда. 
14.   КОГАТО ОЗИЯ УМРЯ, ТОГАВА ИСАЯ ВИДЯ СЛАВАТА. 
Исая 6:1-3 
1В годината, когато умря цар Озия, видях ГОСПОДА, седнал на висок и 
издигнат престол и полите Му изпълваха храма.    
2Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две 
покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше.    
3Те викаха един през друг:  
Свят, свят, свят ГОСПОД на Силите!  
Славата Му изпълва цялата земя. 
ОЗИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШАВАНЕТО НА 4те СТЪЛБА 

 НАРУШИ АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА КАТО ПРИНЕСЕ ТАМЯН. 
 ПРОКАЗА ГО ОТСТРАНИ ОТ ОБЩЕНИЕТО, ВСЕИЗГАРЯНИЯТА И 

МОЛИТВАТА. 
КОГАТО ТОЙ УМРЯ СЛАВАТА СТАНА ВИДИМА. 
15. СОЛОМОН – СЛАВАТА СЛЕЗЕ след МОЛИТВА 

 АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
2 Летописи 4:19-5:1 
19Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом: и златния 
олтар; и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове;    
20и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред 
светилището според разпоредбите;    
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21и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;   
22и щипците, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато. А 
колкото до входа на дома, вътрешните му врати за пресвятото място и 
вратите на дома, т. е. на храма, бяха от злато. 
ГЛАВА 5 
1Така бе завършена цялата работа, която Соломон направи за ГОСПОДНИЯ 
дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, 
златото и всичките вещи, и ги положи в съкровищниците на Божия дом. 
ПРИБОРИТЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ГЛАВИ  СА ПРЕОБРАЗИ НА ДОКТРИНАТА. 

 ОБЩЕНИЕ 
2 Летописи 5:2-5 
2Тогава Соломон събра в Ерусалим Израилевите старейшини и всички 
началници на племената, началниците на бащините домове на 
израилтяните, за да пренесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия 
град, който е Сион.    
3И така всички Израилеви мъже се събраха пред царя на празника в седмия 
месец.   
4А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, левитите вдигнаха 
ковчега.   
5Те пренесоха ковчега и шатъра за срещане с всички святи принадлежности, 
които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха. 

 РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА – ЖЕРТВИТЕ 
2 Летооиси 5:6 
А цар Соломон и цялото Израилево общество, които се бяха събрали пред 
него, бяха пред ковчега и жертваха овце и говеда, които по множеството си 
не можеха да се пресметнат или да се изброят. 
2 Летописи 5:11-14 
11А щом свещениците излязоха от светилището (защото всички свещеници, 
които се намираха там, бяха се осветили, без да чакат реда на отрядите си;    
12а и всички певци левити – Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята 
им, облечени във висон и държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на 
изток от жертвеника и с тях – сто и двадесет свещеници, които свиреха с 
тръби)    
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. 

 МОЛИТВА 
2 Летописи 6:41-7:1 
41И така, стани сега, ГОСПОДИ Боже, влез в покоя Си, Ти и ковчегът на 
Твоята сила; свещениците Ти, ГОСПОДИ Боже, да бъдат облечени със спасение 
и светиите Ти нека се веселят в блага.     
42ГОСПОДИ Боже, недей отблъсква лицето на помазаника Си; помни 
милостите, които Си показал към слугата Си Давид. 
ГЛАВА 7 
1След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори 
всеизгарянията и жертвите, и ГОСПОДНАТА слава изпълни дома. 
СЛЕД МОЛИТВАТА ОГНЕНАТА СЛАВА СЕГА ИЗПЪЛНИ ХРАМА. 
16. ЙОСИЯ И СТЪЛБОВЕТЕ 
4 Царе 22:8-11 
8Тогава първосвещеникът Хелкия каза на секретаря Сафан: Намерих 
книгата на закона в ГОСПОДНИЯ дом. И Хелкия даде книгата на Сафан, който 
я прочете.   
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9Секретарят Сафан отиде при царя и му доложи: Слугите ти изразходваха 
парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на 
работниците, които надзирават ГОСПОДНИЯ дом.   
10Секретарят Сафан извести също на царя: Свещеникът Хелкия ми даде една 
книга. И Сафан я прочете пред царя.   
11А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. 
4 Царе 23:1-3 
1Тогава царят прати и събраха при него всички Юдейски и ерусалимски 
старейшини.    
2И царят възлезе в ГОСПОДНИЯ дом, а с него всички Юдейски мъже и всички 
ерусалимски жители – свещениците, пророците и целият народ от малък до 
голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на 
завета, която бе намерена в ГОСПОДНИЯ дом.    
3Царят застана до стълба и сключи завет пред ГОСПОДА да Го следва, да 
пази заповедите Му, заявленията и наредбите Му с цялото си сърце и с 
цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани 
в тази книга. И целият народ потвърди завета. 
4 Царе 23:21 
След това царят заповяда на целия народ: Направете Пасхата на ГОСПОДА, 
вашия Бог, както е писано в тази книга на завета. 
4 Царе 23:24-25 
24При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, 
домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се намериха в 
Юдейската земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в 
книгата, която свещеник Хелкия намери в ГОСПОДНИЯ дом.    
25Цар, подобен на него, не е имало преди него, който да се е обърнал към 
ГОСПОДА с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, напълно 
според Мойсеевия закон; нито след него се възцари подобен на него. 
17. ЕЗЕКИЯ 
2 Летописи 29:3 
В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите 
на ГОСПОДНИЯ дом и ги поправи. 
4 Царе 18:3-9 
3Той върши това, което беше праведно пред ГОСПОДА, напълно както баща му 
Давид:    
4събори високите места, изпочупи кумирите, изсече ашерите и унищожи 
медната змия, която Мойсей беше направил, защото дори до онова време 
израилтяните й кадяха; и я нарече Нехущан .    
5На ГОСПОДА, Израилевия Бог, се упова. Нямаше подобен на него между 
всички Юдейски царе, нито между онези, които бяха след него, нито преди 
него;    
6защото се прилепи към ГОСПОДА, не престана да Го следва и опази 
заповедите, които ГОСПОД даде на Мойсей.    
7И ГОСПОД беше с него; където и да излизаше, той благоуспяваше; и въстана 
против асирийския цар и не му слугуваше вече.    
8Той порази филистимците до Газа и околностите й, от стражарска кула 
до укрепен град.    
9А в четвъртата година на цар Езекия, която беше седмата година на 
Израилевия цар Осия, син на Ила, асирийският цар Салманасар воюваше 
против Самария и я обсаждаше.  
18. ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА В ГРАДИНАТА 
Отнасяне до четирите реки. 
ТИГЪР 
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От: Изидор Сингър Шулим Ошер 
 
Един от четирите потока споменати в Битие 2:14 като напояващ 
Едемската градина, и описан, от палестинска гледна точка, както следва 
„пред Асирия“. Тигър извира от няколко потока в планината Арарат, не 
далеч от изворите на Ефрат. Близо до един от тези извори са намерени 
фигурите на Саранапал и Тиглатпаласар III гравирани в скалата. След 
кратко разстояние реката приема водите на няколко планински потока 
от изток; и при Диарбекир тя е вече доста голям поток. На юг от Мосул тя 
е подходяща за плаване със салове, а при Багдад тя носи кораби, докато 
при Корна се съединява с Ефрат, за да формират Шат ал Араб, която се 
влива в Персийския залив. Главният й период на прииждане става, 
срещу Мосул, по време на топенето на снега (Ecclus. [Sirach] xxiv. 25), 
когато опустошава ограждащата я страна. От тук, дори в древността е 
било  необходимо да се копаят напречни канали на различни места, за да 
се изтича излишната вода, която е белезникава на цвят и е прочута със 
своята годност за пиене сред онези, които живеят в околността и които са 
привикнали с нея. Реката съдържа много риби. Тигър е спомената само 
на още едно място в Библията, а именно, Данаил 10:4, където в 
английската версия името е изписано просто „Хидекел“. 
Хидекел означава бързей. 
Таргума и Талмуда я назовават като Диглат, по-ранната форма на името. 
В отговор на въпроса защо тази река е наречена също и Хидекел, Р. Аши 
отговаря, че това е описание на нейната стръмност и бързина, думата 

 е определена етимологично като съставна на  („спускащ се“, 
„бърз“) и  („проблясващ“, „бърз“; Ber. 59a). Неубауер предлага да се 
раздели името на  или  и  („бързо течащият Диклах“). В Талмуда 
водата на реката е считана за съживяваща ума и изцелителна за тялото 
описвайки нейната пъргавост. Тя също се е считала за една от най-
старите реки; и когато един юдеин е виждал водите й от моста Бостан той 
се е наслаждавал да цитира благословението „Благословен да бъде Този, 
Който е направил Сътворението“ (ib.; Yeb. 121a).  
 

От Багдад до Апамеиа реката оформя 
границата на Вавилон (Ḳid. 71b).
 
Биография: McClintock and Strong, Cyc. 
iv. 232, x. 403; 
Herzog-Hauck, Real-Encyc. xv. 662; 
Nöldeke, in Schenkel, Bibellexicon, v. 536 
et seq.; 
Friedrich Delitzsch, Wo Lag das Paradies? 
Index, Leipsic, 1881; 
Neubauer, G. T. pp. 334-337, Paris, 1868; 
 
   

Бързей се отнася до Пасхата — тя е трябвало да се прави бързо.  
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19. ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА ПРИ МАСФА 
1 Царе 7:1-10 
1Тогава кириатиаримските мъже дойдоха и взеха ГОСПОДНИЯ ковчег, и го 
донесоха в Авинадавовата къща на хълма; и осветиха сина му Елеазар, за да 
пази ГОСПОДНИЯ ковчег.   
2А от деня, когато ковчегът беше поставен в Кириат-иарим, се мина много 
време – двадесет години. И целият Израилев дом въздишаше за ГОСПОДА.    
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.   
7След като филистимците чуха, че израилтяните се събрали в Масфа, 
филистимските началници излязоха против Израел. Като чуха това, 
израилтяните се уплашиха от филистимците.    
8И израилтяните казаха на Самуил: Не преставай да викаш за нас към 
ГОСПОДА, нашия Бог, за да ни избави от филистимците.    
9Затова Самуил взе едно агне сукалче и го принесе цялото за всеизгаряне на 
ГОСПОДА. И Самуил извика към ГОСПОДА за Израел и Господ го послуша.    
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. 
 
20. ПОЛЕТО СЪС СУХИТЕ КОСТИ. 
21. ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ИЛИЯ ОТ ЕЛИСЕЙ ПРЕЗ 4 МЕСТА. 
22.  РУТ 
 
НОВИЯ ЗАВЕТ 
1.  ЧЕТИРИТЕ ПАСХИ НА ИСУС – ЙОАН 2, 5, 6, 19 
Бог е посред тази култура: 
2.   ДВАМАТА ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС 

 АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
Лука 24:26-27 
26Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава?    
27И като почна от Мойсей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за 
Него във всичките Писания. 

 ОБЩЕНИЕТО 
Лука 24:29 
Но те Го задържаха и казаха: Остани с нас, защото е привечер и денят вече е 
превалил. И Той влезе да остане с тях. 

 РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
Лука 24:30 
И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го 
подаде. 

 МОЛИТВАТА 
Лука 24:51-53 
51И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето.    
52А те Му се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост;    
53и прекарваха постоянно в храма, като хвалеха и благославяха Бога. 
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3. ЧЕТИРИТЕ ЛИЦА НА ЛИДЕРСТВОТО 
Езекиил 1:10 
А колкото до изгледа на лицата им, той беше като на човешко лице; и 
четирите имаха лъвско лице от дясната страна; и четирите имаха волско 
лице от лявата; и четирите имаха орлово лице. 
 
Откровение 4:6-11 
6И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а 
насред престола и около него – четири живи същества, покрити с очи и 
отпред, и отзад.    
7Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, 
третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество 
приличаше на летящ орел.    
8И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с 
очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: 
Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще 
бъде.    
9И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, 
Който седи на престола и живее до вечни векове,    
10двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола и се 
кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред 
престола, като казват:    
11Достоен 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. 
ЛЪВ – БЕЗ ДОКТРИНА ЩЕ ЗАГУБИТЕ РЕВА СИ. 
ТЕЛЕ – МАНТАЛИТЕТ НА СЛУГА В ОБЩЕНИЕТО. 
ЧОВЕК – РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА В РАЗИСКВАНЕТО. 
ОРЕЛ – РЕЕНЕ В НЕБЕСАТА В МОЛИТВА. 
Четирите живи същества бяха посред престола и около престола. 
СЪЩЕСТВА – ОТНАСЯ СЕ ЗА СЪЗДАНИЯ – ние трябва да създадем тази 
култура. 
Тази култура ще ви доведе до посред престола – ГОСПОДСТВО. 
Съществата бяха също  и около престола – тази култура ще постави Бог в 
центъра. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЗИ КУЛТУРА 
 
1. СВЯТОСТ 
8И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с 
очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: 
Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще 
бъде.    
Тези същества не почиват ден и нощ. 
Това не е събитие, а култура. 
 
2. ПРИЗНАВАНЕ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ГОСПОДА В 
ИСТИНСКОТО ПОКЛОНЕНИЕ. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИМАТА СТАРЕИ 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЪРКВАТА. 
9И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, 
Който седи на престола и живее до вечни векове,    
10двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола и се 
кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред 
престола, като казват:    
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11Достоен 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. 
 
3. ПРАВДА МИР И РАДОСТ В СВЯТИЯ ДУХ 
 
ВЪПРОС 4 
КАК ТАЗИ КУЛТУРА СЕ СВЪРЗВА СЪС СЛАВАТА? 
ТАЗИ КУЛТУРА РАЗКРИВА СЛАВАТА. КОГАТО КУЛТУРАТА Е НАРУШЕНА 
СЛАВАТА СИ ЗАМИНАВА. 
1 Царе 4:22 
каза също: Славата се изгуби от Израел, защото Божият ковчег беше 
пленен. 
А. Вярвало се е, че ковчега е бил Божията слава. 
Между външния двор и славата е било Святото място със своите 3 мебела, които 
изобразяват апостолската доктрина, общението, разчупването на хляба и 
молитвата. Служението в Святото място е било ежедневна дейност. Това е било 
културата на свещениците. Така културата от Деяния 2:42 предшества славата. 
Когато тази култура е нарушена славата си заминава. 
Виждаме това ясно в 1 Царе. 
Редът от Деяния 2:42 е обърнат на обратно и нарушен. 
1. МОЛИТВАТА Е НАРУШЕНА КОГАТО Е НАРЕЧЕНА ПИЯНСТВО. 
1 Царе 1:12-15 
12А като продължаваше да се моли пред ГОСПОДА, Илий забеляза движението 
на устата й.   
13Тъй като Анна говореше в сърцето си, само устните й мърдаха, а гласът й 
не се чуваше. Затова на Илий му се стори, че беше пияна.   
14И така, Илий й каза: Докога ще си пияна? Остави това твое вино.    
15А Анна му отговори: Не е така, господарю мой, аз съм жена пренаскърбена 
в духа си. Не съм пила нито вино, нито сикера, а излях душата си пред 
ГОСПОДА. 
2. НАРУШАВАНЕТО НА РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА (ЖЕРТВИТЕ) 
1 Царе 2:12-17 
12А Илийевите синове бяха лоши хора, които не познават ГОСПОДА.   
13Тези свещеници постъпваха спрямо народа така: когато някой принасяше 
жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника идваше с тризъба 
вилица в ръка   
14и я забождаше в тенджерата или котела, в котлето или гърнето; и 
каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така 
постъпваха в Сило с всички израилтяни, които идваха там.    
15Даже и преди да изгорят тлъстината, слугата на свещеника идваше и 
казваше на човека, който принасяше жертвата: Дай на свещеника месо за 
печене, защото няма да приеме от тебе варено месо, а сурово.   
16И ако човекът му отговореше: Нека изгорят първо тлъстината и после си 
вземи колкото желае душата ти, тогава му казваше: Не, сега ще дадеш, ако 
ли не, ще взема насила.    
17Така грехът на тези младежи беше много голям пред ГОСПОДА; защото 
хората се отвращаваха от ГОСПОДНАТА жертва. 
3.      НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕНИЕТО 
Свещеничеството общуваше с блудници. 
1 Царе 2:22 
А когато Илий остаря, разбра за всичко, което правели синовете му на 
целия Израел, и как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра 
за срещане. 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

31

4.      НАРУШАВАНЕ НА АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА 
1 Царе 4:2-5 
2И филистимците се опълчиха против Израел; и когато започна битката, 
Израел се разбяга пред филистимците и около четири хиляди мъже бяха 
убити на полесражението.   
3А когато народът се върна в стана, Израилевите старейшини казаха: Защо 
ни порази ГОСПОД днес пред филистимците? Нека донесем тук ковчега за 
плочите на ГОСПОДНИЯ завет от Сило, така че, като дойде сред нас, да ни 
избави от ръката на неприятелите ни.    
4И така, народът изпрати вестоносци в Сило и донесоха оттам ковчега на 
завета на ГОСПОДА на Силите, Който обитава между херувимите. И 
двамата Илийеви сина, Офний и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет.   
5След като ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет дойде в стана, целият Израел 
извика със силен глас, така че земята проехтя. 
Протокола за носенето на ковчега беше нарушен. 
 
Когато тази култура е нарушена, славата си заминава. 
 
Б.   ЕЗЕКИИЛ 8 
Езекиил 8:4-6 
4Славата на Израилевия Бог беше там, както във видението, което видях в 
полето.   
5Тогава Той ми каза: Сине човешки, повдигни сега очите си към север. И така, 
погледнах към север и, ето, на север от вратата, която води за жертвеника, 
при входа стоеше този идол – възбудител на ревност.   
6Той ми каза: Сине човешки, виждаш ли какво правят тези? – Големите 
мерзости, които Израилевият дом върши тук, за да се отдалеча от 
светилището Си? Но ще видиш още големи мерзости. 
Заминаването на славата е равносилно на заминаването на личността на Бог. 
Бог каза, че това, което върши свещеничеството щеше да Го накара да си 
замине – това беше проявено в заминаването на славата. Заминаването беше 
постепенно. 
Езекиил 8:3-4 
3Той простря подобие на ръка и ме хвана за косата; и Духът ме издигна 
между земята и небето и ме пренесе чрез Божии видения в Ерусалим, до 
входа на северната порта на вътрешния двор, където беше поставен 
възбудителят на ревността – идол, който предизвиква ревнуване.    
4Славата на Израилевия Бог беше там, както във видението, което видях в 
полето. 
Езекиил 9:3 
А славата на Израилевия Бог се издигна от херувимите, над които беше, и 
застана над прага на дома; и Той извика към облечения в ленено мъж, който 
имаше на кръста си писарска мастилница. 
Езекиил 10:4 
ГОСПОДНАТА слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и 
домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на 
ГОСПОДНАТА слава. 
Езекиил 10:18 
Тогава ГОСПОДНАТА слава излезе отгоре на прага на дома и застана над 
херувимите. 
Езекиил 10:19 
Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от 
земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на 
източната порта на ГОСПОДНИЯ дом; и славата на Израилевия Бог беше 
отгоре им. 
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Езекиил 11:22-23 
22Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край 
тях; и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.   
23И ГОСПОДНАТА слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на 
изток от града. 
Славата се придвижи от храма към прага към планината. 
Божията култура беше нарушена: 

5.   апостолската доктрина – образа на ревността 
6. общението – 70те старейшини в тъмнина 
7.  разчупването  на хляба – плаченето за Тамуз 
8. молитвата – лицата обърнати към слънцето. 

Това е контекста, в който Бог казва, че няма да чува молитвите им. 
 
КОГАТО ТАЗИ КУЛТУРА СЕ ИЗПЪЛНЯВА СЛАВАТА СЕ ИЗЯВЯВА. 
1. ИЛИЯ НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ 

 РЕШАВАЩА КОНФРОНТАЦИЯ – КОЙ Е БОГ – ДОКТРИНА 
 12те КАМЪКА ЗА ОЛТАРА – ОБЩЕНИЕ 
 ВСЕИЗГАРЯНЕТО – РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
 МОЛИТВАТА 

3 Царе 18:37 
Послушай ме, ГОСПОДИ, послушай ме, за да познае този народ, че Ти, 
ГОСПОДИ, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад. 
 
ОГЪНЯ ПАДНА. 
2. ДАВИД ЗАНАСЯЙКИ КОВЧЕГА НА ПЛАНИНАТА СИОН. Вижте по-
горе. 
3. СОЛОМОН ПРИ ПОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА. 
Вижте по-горе. 
 
5. КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРАКТИЧНО ТАЗИ КУЛТУРА? 
ИЗГРАДЕТЕ ВСЕКИ СТЪЛБ В ТЕЗИ, КОИТО СА СПАСЕНИ. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


