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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

7. СЛАВА 
УРОК 7 – (АВС 2) 

 
1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОДЕЛА НА ИЛИЯ, ЗА ДА ОБЯСНИТЕ СТРУКТУРАТА 
СЪЗДАДЕНА ЗА ИЗЯВЯВАНЕТО НА СЛАВАТА. 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА БОЖИЯТА СЛАВА. 
 
ОТГОВОРИ 
1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОДЕЛА НА ИЛИЯ, ЗА ДА ОБЯСНИТЕ СТРУКТУРАТА 
СЪЗДАДЕНА ЗА ИЗЯВЯВАНЕТО НА СЛАВАТА. 
 
СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРА, ЗА ДА ПАДНЕ СЛАВАТА 
1 Царе 18:22-24 
22Тогава Илия каза на народа: Само аз останах ГОСПОДЕН пророк; а 
Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже.   
23Те нека ни дадат две телета. Нека изберат едното теле за себе си, нека го 
разсекат и го сложат на дървата, но огън да не слагат отдолу. И аз ще 
приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, но огън няма да сложа 
отдолу.    
24Тогава вие призовете името на вашия бог и аз ще призова името на 
ГОСПОДА. И онзи бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ 
отговори: Добро е, каквото си предложил. 
ИМА ОГЪН ОТГОРЕ И ОГЪН ОТДОЛУ. 
3 Царе 18:30-40 
30Тогава Илия каза на целия народ: Приближете се до мен. И целият народ се 
приближи до него. А той поправи ГОСПОДНИЯ жертвеник, който беше 
съборен.    
31Илия взе дванадесет камъка според числото на племената на синовете на 
Яков, към когото беше дошло ГОСПОДНОТО слово, и каза: Израел ще бъде 
името ти.    
32С камъните той издигна жертвеник в ГОСПОДНОТО име. И около 
жертвеника направи изкоп, достатъчно голям да побира две сати семе.    
33И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата, и 
каза: Напълнете четири бъчви с вода и ги излейте върху всеизгарянето и 
дървата.    
34После каза: Повторете. И повториха изливането. Каза още: Залейте и 
трети път! И те за трети път заляха.    
35И водата обикаляше около жертвеника, също и изкопът се напълни с вода.    
36А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: ГОСПОДИ, 
Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в 
Израел и аз – Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тези 
неща.   
37Послушай ме, ГОСПОДИ, послушай ме, за да познае този народ, че Ти, 
Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад.    
38Тогава огън от ГОСПОДА падна, изгори всеизгарянето, дървата, камъните и 
пръстта, и облиза водата, която беше в изкопа.    
39И целият народ, когато видяха това, паднаха по лицата си и казаха: 
ЙЕХОВА, Той е Бог; ЙЕХОВА, Той е Бог.    
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40А Илия им нареди: Хванете Вааловите пророци. Не оставяйте нито един 
от тях да избяга. И ги хванаха. Илия ги заведе при потока Кисон и там ги 
изкла. 
КОНТЕКСТ: 
СЕЗОН НА ОТСТЪПЛЕНИЕ В ИЗРАЕЛ. 
ИХАВОД В НАЦИЯТА. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ИХАВОД И ОТСТЪПЛЕНИЕТО. 
ЛИПСА НА СЛАВАТА = ЛИПСА НА ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ. 
ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА СЛАВАТА = ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА 
ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ. 
ВИЖТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ – 
„ПРИСЪСТВИЕ“. 
Ние живеем в подобни обстоятелства. 
Някои от тези, които са в управлението на църквата са Ахавовци, Езавеловци, 
които служат на олтарите на Ваал. Те не хранят нито екипират овцете, а 
довеждат овцете до робство на магьосничество, хипноза и невежество. Ние 
имаме лидери, които са забавляващи, а не екипиращи. Такава система трябва 
да бъде предизвикана от апостолите и пророците. Необходима е 
конфронтацията на планината Кармил. 
ИЛИЯ ПРЕДСТАВЯ ПРИНЦИПИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СЛАВАТА ИЛИ НА 
ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ГОСПОДА. 
СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРАТА ЗА СЪГЛАСЯВАНЕ СЪС СЛАВАТА: 
1. КОНФРОНТИРАЙТЕ НЕТОЧНОСТТА И ЗЛОТО 
3 Царе 18:24 
Тогава вие призовете името на вашия бог и аз ще призова името на ГОСПОДА. 
И онзи бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори: 
Добро е, каквото си предложил. 
Илия се конфронтира с последователите на Ваал — това означава 
конфронтация с Ахав и Езавел. НЕ ОБИКАЛЯЙТЕ ОКОЛО ТАЗИ ПЛАНИНА – 
ИЗКАЧЕТЕ Я. 
Ние трябва да конфронтираме: 

 Езавел както Иуй. 
 Корей както Мойсей. 
 Религията както Исус. 
 Лъже братята както Юда, Павел. 
 Навуходоносор както трите еврейски момчета. 
 Голиат както Давид. 
 Натан конфронтира Давид. 
 Павел конфронтира  Петър (Деяния). 
 Петър конфронтира Симон магьосника. 

Само молитвата няма да събори тези врагове – те трябва да бъдат 
конфронтирани. 
За да процъфтява злото праведните трябва да бъдат смълчани. АТАКУВАЙТЕ 
ОЛТАРА, НЕ ЧОВЕКА (ВИЖТЕ МЛАДИЯ ПРОРОК И ЕРОВОАМ). 
Конфронтацията е мандата на Исая 58 глава – да се счупи хомота  и да се 
освободят потиснатите. 
Малодушието няма да донесе славата. 
Не всичко жълто е злато. 
Бог не ни е дал дух на страх. 
ЙОВ НЕ СЕ КОНФРОНТИРА. 
ДАВИД НЕ КОНФРОНТИРА АВЕСАЛОМ И АДОНИЯ. 
ИЛИЙ НЕ КОНФРОНТИРА – НАКРАЯ СЛАВАТА СИ ТРЪГНА. 
2. ПРИБЛИЖЕТЕ СЕ КЪМ БОЖИЯ ЧОВЕК. 
30Тогава Илия каза на целия народ: Приближете се до мен. 
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ПРИБЛИЖЕТЕ СЕ КЪМ БОГ. В ТОЗИ СЕЗОН СЕ ПРИБЛИЖЕТЕ СЪЩО И 
КЪМ БОЖИЯ ЧОВЕК. НЕ КЪМ ПРОРОЦИТЕ НА ВААЛ. ПРИБЛИЖЕТЕ СЕ 
КЪМ ЗАКОННИЯ ПОСТАВЕН ЧОВЕК – ЧОВЕКА С АПОСТОЛСКА / 
ПРОРОЧЕСКА БЛАГОДАТ. 
Присъствайте на законните корпоративни събрания. Седете на трапезата на 
поставения човек. Илия не агитираше за поддръжка. Той нямаше томбола или 
гимнастики, за да привлича хората. 
Идентифицирайте законното лидерство. Трябва да можете да разпознавате. 
Отделете скъпоценното от нищожното. 
ИЗБЕРЕТЕ: ИСУС ИЛИ ВАРАВА 
                      ДАВИД ИЛИ САУЛ 
                      МОЙСЕЙ ИЛИ КОРЕЙ. 
Бъдете разпознаващи като човека на кръста, който избра Исус. 
НЕ ОТИВАЙТЕ ПРИ ФАЛШИВИЯ БАЩА – ПРЕГЛЕДАЙТЕ „ОТПАДНАЛАТА 
РЪКА“ 
3. ПОПРАВЕТЕ ЦЪРКВАТА 
30Тогава Илия каза на целия народ: Приближете се до мен. И целият народ се 
приближи до него. А той поправи ГОСПОДНИЯ жертвеник, който беше 
съборен.    
32С камъните той издигна жертвеник в ГОСПОДНОТО име. И около 
жертвеника направи изкоп, достатъчно голям да побира две сати семе.    
ТОЙ ИЗПОЛЗВА КАПАЦИТЕТ НА СЕМЕ, ЗА ДА ИЗМЕРИ ИЗКОПА. 
КАПАЦИТЕТА НА СЕМЕТО ОПРЕДЕЛЯ КАПАЦИТЕТА НА ВОДАТА. 
МЕСТНАТА ЦЪРКВА/ГРАДСКАТА ЦЪРКВА Е ОЛТАРА НА БОГА. 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ „ОЛТАР“ 
Местната църква е ядрото за действията. 
РЕФОРМАЦИЯТА ВКЛЮЧВА ПОПРАВЯНЕ. 

 ПОПРАВЕТЕ ОСНОВИТЕ НА ДОКТРИНАТА. НА ПЪРВО МЯСТО Е 
АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА. СЛОЖЕТЕ ПРИОРИТЕТ НА СЛОВОТО. 
ХОРАТА ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ В КАКВО ВЯРВАТ. ИСТИНАТА Е ПАДНАЛА 
ПО УЛИЦИТЕ.  

 ПОПРАВЕТЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА. 
 ПОПРАВЕТЕ НЕТОЧНИТЕ ПОЗИЦИИ – ВИЖТЕ МИГРАЦИЯТА. 
 СПРАВЕТЕ СЕ СЪС ЗАБЛУДИТЕ И НЕПРАВИЛНИТЕ НАЧИНИ НА 

МИСЛЕНЕ В ЦЪРКВАТА. 
 ПОПРАВЕТЕ ПОМИЯТА. Имате нужда от хора със сърце за градеж. Нека 

да се изправим и да градим. Да изградим превъзходство в нашите 
структури. 

4. ГРАДЕТЕ С ЕДИНСТВО В УМА 
31Илия взе дванадесет камъка според числото на племената на синовете на 
Яков, към когото беше дошло ГОСПОДНОТО слово, и каза: Израел ще бъде 
името ти.     
Спомнете си, че Израел сега беше разделен. Липсваха племена на тази планина. 
Илия не изграждаше служенията на Елисей. Той имаше 12те племена на Израел 
в ума си. Той дори представляваше престъпниците. В деня на битка той не 
дойде с разделение в ума си. Той не се оплакваше от тези, които липсваха и не 
бяха на неговата страна – той направи пророческа декларация – само аз съм 
тука– но 12те са с мен в Духа. Той представи един обединен фронт в битката. Той 
не представи себе си. ТОЙ ПРЕДСТАВИ БОЖИЯ ИЗРАЕЛ. СЛАВАТА Е 
ПРИВЛЕЧЕНА ОТ ЧОВЕК, ЧИЕТО СЪРЦЕ Е УСТАНОВЕНО В ЕДИНСТВО. 
ЕДИНСТВОТО Е БОЖИЯТА ПРИРОДА. БОГ Е ЕДИНЕН. ЕДИНСТВОТО Е 
ПРИВЛЕЧЕНО ОТ ЕДИНСТВО. БОГ ЗАПОВЯДВА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА. 
ТОЙ ДЕЙСТВА С ПОЛИТИКА НА ВКЛЮЧВАНЕ. 
5. ГРАДЕТЕ С КАМЪНИ 
32С камъните той издигна жертвеник в ГОСПОДНОТО име. 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

4

Не градете с дървета, сено и слама. И жертвата и олтара ще изгорят. Църквата 
трябва да може да принася жертви без да изгаря или да прегаря. 
Градете с правилните материали.  Отделете скъпоценното от нищожното. 
Не градете със свине, щрауси, усойници, скорпиони и попови лъжички. 
Това, което градите определя кой ще живее в него. 
Не градете обиталище за Езавел, Корей и т.н. 
Изградете домът за Бог. 
6. ГРАДЕТЕ В ИМЕТО НА ГОСПОДА. 
Градете характера и природата на Бог в структурата. Градете според 
НЕГОВИТЕ модели. 
Където запише името Си, Той ще се среща с вас, за да ви благославя. 
7. ГРАДЕТЕ С АПОСТОЛСКОТО СЛОВО 
Напълнете четири бъчви с вода 
35И водата обикаляше около жертвеника, също и изкопът се напълни с вода.    
ЧЕТИРИ Е ЧИСЛОТО НА АПОСТОЛСКОТО. ТЕ ПРИЛОЖИХА 4те БЪЧВИ 3 
ПЪТИ. ТОВА Е СБОРА НА ДВАНАДЕСЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
12 Е ЧИСЛОТО НА УПРАВЛЕНИЕ. В ТОЗИ СЕЗОН ТРЯБВА ДА ПРИЛОЖИМ 
АПОСТОЛСКОТО СЛОВО. ТОВА СЛОВО НА УПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА 
НАПОИ ЦЪРКВИТЕ НИ. ТО ЩЕ НАПРАВИ ДА Е МНОГО ТРУДНО ЗА 
ФАЛШИФИКАТА ДА РАБОТИ. ФАЛШИВИЯТ ОГЪН НЕ МОЖЕ ДА ПАДНЕ 
ВЪРХУ СЛОВО НА УПРАВЛЕНИЕ. 
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ КРЪВТА СИ КАТО ПРОРОЦИТЕ НА ВААЛ, ПРИЛАГАЙТЕ 
СЛОВОТО. 
ТОВА Е ИЗЛИЗАЩОТО СЛОВО. 
8. ГРАДЕТЕ С ЖЕРТВИ 
насече телето на късове 
36А в часа на вечерния принос 
ЖЕРТВАТА ОСВОБОЖДАВА СИЛА. 
КОГАТО ИСУС УМРЯ НА КРЪСТА, БЕШЕ ОСВОБОДЕНА СИЛА ЗА 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 
Хората идват на църковни служби – искат църквата да снабдява служение, 
вместо духовни жертви. 
Врагът разбира жертвите. 
4 Царе 3:27 
Тогава той взе първородния си син, който щеше да се възцари вместо него, и 
го принесе в жертва всеизгаряне на стената. Затова настана голямо 
възмущение сред израилтяните; и те се оттеглиха от него и се върнаха в 
земята си. 
9. ГРАДЕТЕ С МОЛИТВА 
37Послушай ме, ГОСПОДИ, послушай ме, за да познае този народ, че Ти, 
Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад.    
СЛАВАТА СЛЕЗЕ, ПОНЕЖЕ СТРУКТУРАТА СЕГА БЕШЕ ИЗПЪЛНЕНА 
38Тогава огън от ГОСПОДА падна,  
НИЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ МОЛИТВА И ЖЕРТВА, А НЕ САМО ОТ МОЛИТВА. 
СЛАВАТА ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ: 
1. АКТИВИРА ПОКАЯНИЕ 
39И целият народ, когато видяха това, паднаха по лицата си 
2. АКТИВИРА ПРАВИЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ И ИЗПОВЕДИ 
ЙЕХОВА, Той е Бог; ЙЕХОВА, Той е Бог.  
ФАЛШИФИКАТА Е ИЗОБЛИЧЕН. 
ХОРАТА БЯХА УДИВЕНИ ОТ БОГ, А НЕ ОТ ИЛИЯ. 
3. ФАЛШИФИКАТА Е СЪБОРЕН – С МЕЧА. 
Хванете Вааловите пророци.  
и там ги изкла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ДОНЕСЕМ ПРОМЯНА БЕЗ СЛАВАТА ИЛИ БОЖИЕТО 
ПРИСЪСТВИЕ. 

 ПРИТЕГАТЕЛНАТА СИЛА НА СЛАВАТА. 
Исая 60:1-3 
1Стани, свети, защото светлина дойде за теб   
и славата ГОСПОДНА те осия.    
2Защото, ето, тъмнина ще покрие земята   
и мрак – племената;   
а над тебе ще осияе ГОСПОД   
и славата Му ще ти се яви.    
3Народите ще дойдат при светлината ти  
и царете – при бляскавата ти зора. 

 ПРЕДАВАНЕ В СЛАВАТА 
3 Царе 10:5-8 
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. 

 МИР В СЛАВАТА 
Аггей 2:6-9 
6Защото така казва ГОСПОД на Силите: Още веднъж, след малко, Аз ще 
разтърся небето и земята, морето и сушата.   
7Ще разтърся и всички народи; и те ще дойдат с най-отбраните си дарове; и 
Аз ще изпълня този дом със слава, казва ГОСПОД на Силите.   
8Среброто е Мое и златото е Мое, казва ГОСПОД на Силите.    
9Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва 
ГОСПОД на Силите; и на това място ще дам мир, казва ГОСПОД на Силите. 
 
4те СТЪЛБА В ДЕЙСТВИЯТА НА ИЛИЯ: 
1. АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА — СБЛЪСЪКА НА КАРМИЛ, 
ПРИБЛИЖАВАНЕТО И Т.Н. 
2. 12те КАМЪКА ЗА ОЛТАРА – ОБЩЕНИЕТО 
3. ВСЕИЗГАРЯНЕТО – РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА 
4. МОЛИТВАТА 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БОЖИЯТА СЛАВА. 
СЛАВА 
КАБОД 
СЛАВАТА СЕ ОТНАСЯ ЗА: 
KINGLY MAJESTY — ЦАРСКО ВЕЛИЧИЕ 
ATTRIBUTES OF GOD — БОЖИИТЕ АТРИБУТИ 
BRILLIANCE — БЛЯСЪК 
OUTWARD MANIFESTATION — ВЪНШНА ИЗЯВА 
DIGNITY/REPUTATION/HONOUR — ВЪЗВИШЕНОСТ / РЕПУТАЦИЯ / 
ЧЕСТ 
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РАЗРАБОТВАНЕ 
KINGLY MAJESTY — ЦАРСКО ВЕЛИЧИЕ 

 Това е величието и блясъка на преди въплътения Христос. 
Йоан 17:5 
И сега, прослави Ме, Татко, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света. 
Исая 6:1-4 
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.    
4И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и 
домът се напълни с дим. 
Йоан 12:41 
Това каза Исая, защото видя славата Му и говори за Него. 

 Величието и блясъка на въплътения Христос 
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. 
 
НЕГОВИТЕ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА: 

 ПРОМЕНЯНЕТО НА ВОДАТА ВЪВ ВИНО 
Йоан 2:11 
Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви 
славата Си; и учениците Му повярваха в Него. 

 ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР 
Йоан 11:4 
А Исус, като чу това, каза: Тази болест не е за умиране, но е за Божията 
слава, за да се прослави Божият Син чрез нея. 
Йоан 11:40 
Исус и каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? 

 Това е величието и блясъка на възнесения Христос. Това също се отнася 
за Неговото величие и блясък, когато идва да установи и да затвърди 
царството Си. 

1 Петрово 1:21 
които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му 
даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. 
Колосяни 3:4 
Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в 
слава. 
1 Петрово 5:1 
Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер 
и свидетел на Христовите страдания, и участник в славата, която има да 
се яви: 
Марк 10:37 
Те Му отговориха: Дай ни да седнем – един отдясно на Теб, а друг отляво на 
Тебе в Твоята слава. 
Матей 16:27 
Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Баща със Своите ангели; 
и тогава ще въздаде на всеки според делата му. 
Лука 24:26 
Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава? 
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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 
Тази слава ще бъде разкрита в нас. 
Римляни 8:18-21 
18Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се 
сравнят със славата, която има да се открие за нас.    
19Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни 
като Божии синове.    
20Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, 
Който го подчини,   
21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на 
тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца. 
Римляни 9:23-26 
23и е търпял, за да изяви богатството на славата Си върху предметите на 
милостта Си, които е приготвил отпреди за слава –    
24върху нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду 
езичниците?    
25Както казва и в книгата на Осия:   
„Ще нарека Мой народ онези, които не бяха Мой народ,   
и възлюбена – тази, която не беше възлюбена.“     
26И на същото място, където им се казва: „Не сте Мой народ,  там ще се 
нарекат синове на живия Бог.“ 
1 Коринтяни 2:7-8 
7а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, 
която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.    
8Никой от властниците на този свят не я е познал; защото, ако я бяха 
познали, не биха разпънали Господа на славата. 
2 Коринтяни 4:17-18 
17Защото нашата кратковременна лека скръб произвежда все повече и 
повече една изобилна вечна слава за нас,    
18които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите 
са временни, а невидимите – вечни. 
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. 
Римляни 5:1-2 
1И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия  Господ Исус 
Христос,    
2посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в 
която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. 
 
И ТАКА, СЛАВАТА Е ХРИСТОС. 
 
Евреи 1:1-3 
1Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите 
предци чрез пророците,     
2в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник 
на всичко, чрез Него е създал и света,    
3Той 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 
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ATTRIBUTES OF GOD (PERSON OF GOD) — БОЖИИТЕ АТРИБУТИ 
(ЛИЧНОСТТА НА БОГ) 
Римляни 1:23-24 
23и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен 
човек, на птици, на четирикраки и на влечуги.    
24Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, 
така че да се опозорят телата им между самите тях, 
Един идол няма Божиите атрибути. Следните атрибути се отнасят до Божията 
слава: 

 СВЯТОСТ 
Исая 6:3 
Те викаха един през друг:  
Свят, свят, свят ГОСПОД на Силите!  
Славата Му изпълва цялата земя. 

 ЦЯЛАТА МУ БЛАГОСТ 
Изход 33:18-19 
18Тогава Мойсей каза: Покажи ми, моля, славата Си.    
19А ГОСПОД му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя 
благост и ще проглася пред теб Името ЙЕХОВА; и ще покажа милост към 
когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. 

 ИМЕТО МУ 
Изход 33:18-19 
18Тогава Мойсей каза: Покажи ми, моля, славата Си.    
19А ГОСПОД му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя 
благост и ще проглася пред теб Името ЙЕХОВА; и ще покажа милост към 
когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. 
Исая 48:11 
Заради Себе Си ще сторя това;  
защото как да се оскверни името Ми?  
Да! Не искам да дам славата Си на друг. 

 НЕГОВИТЕ СЪДБИ 
Езекиил 39:21 
И Аз ще изявя славата Си между народите; и всички народи ще видят съда, 
който извърших, и ръката Ми, която положих върху тях. 

 НЕГОВАТА ПРАВЕДНОСТ 
Псалм 97:6 
Небесата възвестяват правдата Му;  
и всичките племена виждат славата Му 
В Христос 
Авакум 2:14-15 
14Защото земята ще бъде пълна  
със знанието на славата ГОСПОДНА,  
както водите покриват морето.    
15Горко на онзи, който упоява ближния си –  
на тебе, който изливаш яростта си, още и ги опиваш,  
за да гледаш голотата им! 
 
BRILLIANCE — БЛЯСЪК 
1 Коринтяни 15:40-41 
40Има и небесни тела, и земни тела; друга е обаче славата на небесните, а 
друга на земните.   
41Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът 
на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък. 
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Деяния 22:11 
И понеже от блясъка на онази светлина изгубих зрението си, другарите ми 
ме поведоха за ръка и така влязох в Дамаск. 
Лука 9:29-31 
29И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана 
бяло и блестящо.   
30И, ето, двама мъже говореха с Него; те бяха Мойсей и Илия,    
31които се явиха в слава и говориха за смъртта Му, с която Му предстоеше 
да завърши живота Си в Ерусалим. 
Откровение 18:1 
След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма 
власт; и земята бе осветена от неговата слава. 
Лука 2:9 
И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия; и те се 
изплашиха много. 
2 Коринтяни 3:7 
Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, 
издълбани на камък, стана с такава слава, че израилтяните не можеха да 
гледат Мойсей в лице поради блясъка на лицето му, който впрочем 
преминаваше, 
 
OUTWARD MANIFESTATION (PRESENCE) — ВЪНШНА ИЗЯВА 
(ПРИСЪСТВИЕ) 

 КРАСОТА 
1 Летописи 22:5 
Защото Давид си казваше: Понеже синът ми Соломон е млад и нежен и 
домът, който ще бъде построен на ГОСПОДА, трябва да бъде извънредно 
великолепен, прочут и славен в цялата вселена, затова ще направя 
приготовление за него. И така, Давид направи голямо приготовление преди 
смъртта си. 
Исая 4:2 
В същия ден фиданката ГОСПОДНА ще бъде красива и славна  
и плодът на земята – изряден и приличен  
за избавените измежду Израел; 
Изход 28:2 
И да направиш свещени одежди на брат си Аарон, да му придават 
достойнство и чест. 
Изход 28:40 
А за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш, и 
превръзки за главата да им направиш, да им придават достойнство и чест. 
1 Летописи 29:11-12 
11Твое, ГОСПОДИ, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и 
славата; защото всичко е Твое, което е на небето и на земята; Твое е 
царството, ГОСПОДИ, и Ти си нависоко като глава над всичко.    
12Богатствата и славата са от Теб и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е 
могъществото и силата и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш 
всички. 
Матей 6:29 
но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя 
от тях. 

 ГЛАС, ОГЪН, ОБЛАК 
Изход 40:34-38 
34Тогава облакът покри шатъра за срещане и ГОСПОДНАТА слава изпълни 
скинията.    
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35Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше 
над него и ГОСПОДНАТА слава пълнеше скинията.    
36А когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израилтяните 
тръгваха на път, през всичките си пътувания;    
37но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.    
38Защото ГОСПОДНИЯТ облак беше над скинията денем, а огън беше над нея 
нощем пред очите на целия Израилев дом през всичките им пътувания. 
Второзаконие 5:24 
Ето, ГОСПОД, нашият Бог, ни показа славата Си и величието Си и чухме 
гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека и той остава жив. 
2 Летописи 5:14 
така че поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, 
защото ГОСПОДНАТА слава изпълни Божия дом. 
2 Летописи 7:1-3 
1След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори 
всеизгарянията и жертвите, и ГОСПОДНАТА слава изпълни дома.    
2И свещениците не можаха да влязат в ГОСПОДНИЯ дом, защото славата на 
ГОСПОДА изпълни дома Му.    
3А всички израилтяни, като видяха, че огънят слезе и че ГОСПОДНАТА слава 
беше над дома, се наведоха с лице до земята върху постланите камъни и се 
поклониха, като прославяха ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му 
е до века. 
Исая 4:5-6 
5 И над всяко жилище на хълма Сион  
и над събранията му   
ГОСПОД ще създаде облак и дим денем,  
а светлина от пламенен огън нощем, 
защото ще има покрив над цялата слава.    
6И ще има заслон да засенява от пека денем  
и ще служи за прибежище и защита от буря и дъжд. 
Езекиил 1:26-28 
26А над простора, който беше върху главите им, се виждаше подобие на 
престол, наглед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше 
подобие, наглед като човек, седящ на него на високо.    
27И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от 
всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от 
това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на 
огън, заобиколен със сияние.    
28Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв беше 
изгледът на заобикалящото го сияние. Това беше изгледът на подобието на 
ГОСПОДНАТА слава. И когато го видях, паднах на лицето си и чух глас на 
някого, който говореше. 
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. 
Изход 24:15-18 
15Тогава Мойсей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.     
16ГОСПОДНАТА слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше 
шест дни, а на седмия ден ГОСПОД извика към Мойсей всред облака.    
17И видът на ГОСПОДНАТА слава по върха на планината изглеждаше на 
израилтяните като поглъщащ огън.    
18И така, Мойсей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя 
на планината четиридесет дни и четиридесет нощи. 
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 ПОЛИТЕ МУ И ДИМЪТ 
Исая 6:1-5 
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.    
4И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и 
домът се напълни с дим.    
5Тогава казах: Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти 
устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, 
ГОСПОДА на Силите. 

 ФИЗИЧЕСКА ФОРМА 
Изход 33:18-23 
18Тогава Мойсей каза: Покажи ми, моля, славата Си.    
19А ГОСПОД му отвърна: Аз ще направя да мине пред тебе цялата Моя 
благост и ще проглася пред теб Името ЙЕХОВА; и ще покажа милост към 
когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля.    
20Каза още: Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме 
види и да остане жив.    
21ГОСПОД каза още: Ето място близо до Мене; ти ще застанеш на канарата;    
22и когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на 
канарата и ще те прикрия с ръката Си, докато премина;    
23после ще вдигна ръката Си и ще Ме видиш отзад; но Лицето Ми няма да се 
види. 

 СИЛА  
Второзаконие 33:17 
Великолепието му е като на първородното му теле  
и роговете му – като роговете на див вол;  
с тях ще избоде племената до краищата на земята;  
те са десетки хиляди от Ефрем  
и те са хиляди от Манасия. 

 ЧИСЛЕНА СИЛА 
Притчи 14:28 
Когато народът е многоброен, слава е за царя,  
а когато народът е малоброен, съсипване е за княза. 

 ПРИСЪСТВИЕ 
1 Царе 4:21-22 
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. 

 БОГАТСТВО 
Исая 60:7 
Всички кидарски стада ще се съберат при тебе;  
навайотските овни ще служат за тебе;  
ще се принасят на жертвеника Ми за благоугодна жертва;  
и Аз ще прославя славния Си дом. 
Исая 10:2-3 
2за да лишат сиромасите от правосъдието  
и да отнемат правото на сиромасите от народа Ми,  
така че вдовиците да им станат плячка  
и те да съблекат сирачетата!    
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3И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани,  
и в опустошението, което ще дойде отдалеч?  
Към кого ще прибягвате за помощ?  
И къде ще оставите славата си? 
Псалм 49:16-17 
16Не бой се, когато забогатее човек,  
когато се умножи славата на дома му;    
17защото, когато умре, няма да вземе със себе си нищо,  
нито ще мине славата му на друг след него. 
Аагей 2:7-9 
7Ще разтърся и всички народи; и те ще дойдат с най-отбраните си дарове; и 
Аз ще изпълня този дом със слава, казва ГОСПОД на Силите.   
8Среброто е Мое и златото е Мое, казва ГОСПОД на Силите.    
9Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва 
ГОСПОД на Силите; и на това място ще дам мир, казва ГОСПОД на Силите. 
ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА СА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗЯВЕНОТО 
ПРИСЪСТВИЕ. 
DIGNITY — ВЪЗВИШЕНОСТ 
1. ОТНАСЯ СЕ ЗА ЧЕСТ И ХВАЛА 
Битие 45:13 
И разкажете на баща ми за моята слава в Египет и всичко, което видяхте; 
и бързо доведете баща ми тук. 
Лука 14:10 
Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде 
този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава 
ще имаш почит пред всички тези, които седят с тебе на трапезата. 
Лука 17:18 
Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога освен този 
другоплеменник? 
Йоан 9:24 
И така, повикаха отново човека, който преди беше сляп, и му казаха: Въздай 
слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник. 
Йоан 7:18 
Който говори от себе си, търси своята собствена прослава; а който търси 
славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда. 
Йоан 5:41 
От хора слава не приемам; 
Лука 17:18 
Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога освен този 
другоплеменник? 
Лука 2:14 
Слава на Бога във висините.  
И на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. 
Евреи 3:3 
Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Мойсеевата, 
колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, 
от почитта, която има къщата. 
Йоан 12:43 
защото обикнаха повече похвалата от хората, отколкото похвалата от 
Бога. 
Йов 19:9 
Съблякъл ме е от славата ми  
и е отнел венеца от главата ми. 
Осия 9:11 
А колкото до Ефрем, тяхната слава ще отлети като птица;  
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няма да има между тях раждане, нито бременност, нито зачеване; 
 
2.  Слава/кабод се отнася за количество, чест или тежест на нещо. 

 ОНЕЗИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ 
1 Солунци 2:19-20 
19Понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? 
Не сте ли вие – пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?    
20Защото вие сте наша слава и радост. 

 СЛАВАТА НА ЛИВАН СА НЕГОВИТЕ ДЪРВЕТА 
Исая 60:13 
Славата на Ливан ще дойде при теб,  
елха, явор и кипарис заедно,  
за да украсят мястото на светилището Ми  
и за да прославят мястото на нозете Ми. 

 ПРАВЕДНИТЕ СЪВЪРШЕНСТВА НА БОГ 
Исая 3:8 
защото Ерусалим рухна, Юдея падна,  
понеже и каквото говорят, и каквото правят, са противни на ГОСПОДА  
и дразнят славните Му очи. 

 БОГ Е СЛАВАТА НА СВОИТЕ ХОРА 
Захария 2:5 
защото Аз, казва ГОСПОД, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата 
сред него. 

 ОТНАСЯ СЕ ЗА СЪРЦЕТО/ДУШАТА НА ЧОВЕКА 
Псалм 16:9 
Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,  
а още и плътта ми ще пребивава в увереност. 
Битие 49:6 
В съвета им да не участваш, душо моя;  
към събранието им да не се присъединиш, славо моя,  
защото в гнева си убиха хора  
и в упорството си прерязаха жилите на волове. 
Псалм 30:12 
за да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.   
ГОСПОДИ, Боже мой, до века ще Те хваля. 
Псалм 108:1 
Непоколебимо е сърцето ми, Боже;  
ще пея, а още ще славословя с душата си. 
Йов 29:20 
Славата ми зеленее още в мен;  
и лъкът ми се укрепява в ръката ми. 
 
 
 
СЛАВАТА Е ХРИСТОС. 
 
 

Превод: Емил Енчев 


