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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

9. ПОМАЗАНИЕТО 
УРОК 9 – (АВС 2) 

 
Изход 30:22-25 
22При това ГОСПОД каза на Мойсей:    
23Вземи си прекрасни аромати, от чиста смирна, петстотин сикъла, от 
благоуханна канела половината на това, т.е. двеста и петдесет сикъла, от 
благоуханна тръстика двеста и петдесет сикъла,    
24от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от елея един ин;    
25и да ги направиш миро за свято помазване – елей, приготвен според 
изкуството на мироварец; това да бъде миро за свято помазване. 
Изход 30:30-33 
30И да помажеш Аарон и синовете му и да ги осветиш, за да Ми 
свещенодействат.   
31И да говориш на израилтяните: Това ще бъде за Мене свято миро за 
помазване във всичките ви поколения.    
32Човешка плът да не се помаже с него; и по неговия състав подобно на него 
да не правите; то е свято и свято да бъде за вас.    
33Който направи подобно на него или който сложи от него на чужденец, ще 
бъде изтребен от народа си. 
 
1. СЪСТАВКИТЕ НА МИРОТО ЗА ПОМАЗВАНЕ 
Вижте Изход 30:23-25 
[1]. СМИРНА 
[2]. КАНЕЛА 
[3]. ТРЪСТИКА 
[4]. КАСИЯ 
[5]. МАСЛИНЕНО МАСЛО 
 
[1]. СМИРНА 
Горчива смола извличана от едно храстовидно дърво разпространено в Арабия 
и Източна Африка. 
Има следните свойства:- 
а. Антисептично (убива микроби) 
б. Стимулиращо (тонизира) 
в. Предпазващо (използва се е в балсамирането) 
г. Болкоуспокояващо (облекчава болката) 
д. Кръвоспиращо (свива телесните тъкани и по този начин отслабва кървенето) 
[Речника на Уебстър] 
Исус отказа смирната, тъй като това щеше да Му попречи да пролее кръвта Си 
за нашите грехове. 
 
[2]. КАНЕЛА 
Вътрешна кора на дърво.  Разпространена е в тропична Африка. 
Употреба:- 
а. Подправка 
б. Газогонно средство — използва се за облекчаване на събирането на газове. 
[Речника на Уебстър] 
[3]. ТРЪСТИКА 
Ароматен корен използван в мирото за помазване поради аромата си. 
[Речника на Уебстър] 
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[4]. КАСИЯ 
Тропично бобово растение.  Листата на това растение съдържат лекарството 
наречено сена — използвано като разслабително. 
[Речника на Уебстър] 
 
[5]. МАСЛИНЕНО МАСЛО 
Масло произвеждано от пресоване на маслини в преса за маслини.  Символ на 
живот и духовно подхранване — използвано за готвене, обработване на рани, 
освещаване на свещеници. 
Всички съдове в скинията трябваше да бъдат помазани преди употреба. 
Съдовете символизират новородените вярващи.  Помазанието символизира 
Святия Дух. 
Съставките на мирото за помазване символизират някои от целите на 
помазанието. 
 
2. КАКВИ БЯХА ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБАТА МУ 
 То трябваше да се използва изключително само за Господа. Изработването 
му за всякаква друга цел беше забранено. 
Йоан 16:14 
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
 Беше забранено да се използва за чужденци. 
1 Коринтяни 2:14 
Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото 
за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 
 
3. КАКВИ СА СВОЙСТВАТА НА КОМПОНЕНТИТЕ И ТЯХНОТО 
ТИПИЧНО ЗНАЧЕНИЕ? 
А. СМИРНА 
Горчива смола извличана от едно храстовидно дърво разпространено в Арабия 
и Източна Африка. Има следните свойства:- 
а) антисептично 
б) стимулиращо (тонизиращо) 
в) предпазващо 
г) болкоуспокояващо/упояващо 
д) кръвоспиращо (намалява кървенето) 
е) парфюм 
Песен на песните 5:5 
Аз станах да отворя на възлюбения си;  
и от ръцете ми капеше смирна,  
а от пръстите ми – чиста смирна  
върху дръжките на ключалката. 
 
НЯКОЙ ОТ ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕ ВИЖДАТ В ЖИВОТА НА 
ВЯРВАЩИЯ, ИЗПЪЛНЕН С ДУХА. 
а) Смирната е използвана като антисептично средство. Това символизира 
побеждаващата сила на помазанието. 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е 
по-велик от онзи, който е в света. 
Исая 59:19 
Така ще се убоят от името на ГОСПОДА  живеещите на запад  
и от славата Му – живеещите на изток;  
защото ще дойде като стремителен поток,  
тласкан от ГОСПОДНОТО дихание; 
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б) Способност да се минава през скърби и изпитания. (Болкоуспокояващи и 
предпазващи характеристики на помазанието) Съживление във време на 
трудност. (Стимулант) 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се 
молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими 
стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 
 
ИСУС ОТКАЗА СМИРНАТА, ПОНЕЖЕ ИМАШЕ ДУХА БЕЗ МЯРКА. 
Марк 15:23 
И Му дадоха вино, смесено със смирна, но Той не прие. 
Духа Му помогна в болката Му. Символично смирната щеше да Му попречи да 
пролее кръвта Си поради нейните кръвоспиращи свойства. 
 
Б. КАСИЯ 
Тропично бобово растение.  Листата на това растение съдържат лекарството 
наречено сена — използвано като разслабително. 
Значението на това се вижда в убеждаващата и очистваща работа на Святия 
Дух. 
Йоан 16:8 
И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; 
Галатяни 5:16 
И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските 
страсти. 
 
В. КАНЕЛА 
Вътрешна кора на дърво, разпространено в тропична Африка. Използва се като 
подправка и газогонно средство (облекчава събирането на газове). 
Точно както подправката подобрява вкуса на храната, помазанието подобрява 
живота на вярващия чрез дарбите и плода на Духа. 
 
Г. ТРЪСТИКА 
Ароматен корен използван в мирото за помазване поради аромата си. 
Корена е, който дава плода. 
Павел поздравява Църквата във Филипи за техния плод на любов изявен в 
тяхното даване. 
Филипяни 4:17 
Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. 
Филипяни 4:18 
Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от 
Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога. 
Даването е благоуханна миризма и е една от характеристиките на помазанието. 
Този ароматен компонент се вижда в живота на даване на Христос — дори 
Собствения Си живот. 
Лука 4:18-19 
18„Духът на Господа е на Мене,       
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;       
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците       
и проглеждане на слепите,       
да пусна на свобода угнетените,        
19да проглася благоприятната Господна година.“ 
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Исая 53:2 
Защото израсна пред Него като клонка  
и като корен от суха земя;  
нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме,  
нито красота, за да Го желаем. 
Откровение 22:16 
Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм 
коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда. 
Д. МАСЛИНЕНО МАСЛО 
Масло произвеждано от пресоване на маслини в преса за маслини.  Символ на 
живот и духовно подхранване — използвано за готвене, обработване на рани, 
освещаване на свещеници. Помазанието укрепва духовния човек. 
Ефесяни 3:16 
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез 
Неговия Дух във вътрешния човек, 
ПОМАЗАНИЕТО СЕ ОТНАСЯ СИМВОЛИЧНО ДО ТОВА ДА БЪДЕТЕ 
ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СВЯТИЯ ДУХ. ТОВА БУКВАЛНО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕТЕ 
НАМАЗАНИ ИЛИ НАТЪРКАНИ С МАСЛО. 
4. КАКВИ СА 3те НИВА НА ПОМАЗАНИЕТО СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 3те 

ФАЗИ В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ? 
ИМА 3 НИВА НА ПОМАЗАНИЕТО СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 3 ФАЗИ В ЖИВОТА 
НА ВЯРВАЩИЯ. 
1. НОВОРОЖДЕНИЕ. 
Римляни 8:9 
Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако 
някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 
Отсъствието на Духа в даден човек представлява неспасено състояние. 
2. КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ. 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
Деяния 19:3-6 
3И каза: А в какво се кръстихте? А те отвърнаха: В Йоановото кръщение.    
4А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на 
народа да вярва в Този, Който щеше да дойде след него, т. е. в Исус.    
5И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус.    
6И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха 
други езици и пророкуваха. 
3. ИЗПЪЛВАНЕ СЪС СВЯТИЯ ДУХ. 
Ефесяни 5:18-20 
18И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се 
изпълвайте с Духа;    
19и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате 
Господа в сърцето си    
20и като винаги благодарите за всичко на Бога и Татко в името на нашия 
Господ Исус Христос, 
Лука 4:18-19 
18„Духът на Господа е на Мене,       
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;       
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците       
и проглеждане на слепите,       
да пусна на свобода угнетените,        
19да проглася благоприятната Господна година.“ 
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5. КОИ 3 ПРАЗНИКА СЪОТВЕТСТВАТ НА ТОВА? 
 
ТЕЗИ НЕЩА СЪОТВЕТСТВАТ ТИПИЧНО НА 3те ПРАЗНИКА НА ИЗРАЕЛ:- 
 ПАСХАТА 
 ПЕТДЕСЯТНИЦА 
 СКИНИИТЕ 
 
6. КАКВИ СА ТРИТЕ ФАЗИ В ЖИВОТА НА ДАВИД? 
 
СЪЩО ТАКА ВИЖДАМЕ ТЕЗИ ТРИ ФАЗИ В ПОМАЗАНИЕТО НА ДАВИД. 
ДАВИД БЕШЕ ПОМАЗАН 3 ПЪТИ:- 
1.ВЪВ ВИТЛЕЕМ 
1 Царе 16:13 
Тогава Самуил взе рога с мирото и го помаза пред братята му; и 
ГОСПОДНИЯТ Дух дойде със сила върху Давид от същия ден и нататък. Тогава 
Самуил стана и си отиде в Рама. 
ПОЛЗИ:  Вход в царството. 
2. В ХЕВРОН 
2 Царе 2:4 
Тогава Юдовите мъже дойдоха и помазаха там Давид за цар над Юдовия дом. 
И известиха на Давид: Явис-галаадските мъже бяха, които погребаха Саул. 
ПОЛЗИ: Вкусване на благословенията на царството. 
3. ОТНОВО В ХЕВРОН 
2 Царе 5:3 
И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар 
Давид сключи завет с тях пред ГОСПОДА в Хеврон. Те помазаха Давид за цар 
над Израел. 
ПОЛЗИ: Достъп до по-голяма мярка от благословенията на царството. На това 
ниво Давид имаше преуспяване, почивка, мир и победа. 
2 Царе 5:10 
Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и ГОСПОД, Бог на Силите, беше с 
него. 
2 Царе 7:1 
И когато царят се установи в къщата си и ГОСПОД му беше дал спокойствие 
от всички неприятели около него, 
2 Царе 8:15 
Така Давид царува̀ над целия Израел и съдеше целия си народ, и им раздаваше 
правосъдие. 
 
7. ЦЕЛТА НА ПОМАЗАНИЕТО.  
ADORNS THE BELIEVER — УКРАСЯВА ВЯРВАЩИЯ 
NOURISHES THE SPIRIT OF MAN — ХРАНИ ДУХА НА ЧОВЕКА 
OVERCOMES — ПОБЕЖДАВА 
IMPARTS POWER — ПРИДАВА СИЛА 
NURTURES — ВЪЗПИТАВА 
TEMPORAL BLESSINGS — ВРЕМЕННИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
IDENTIFIES THE BELIEVER WITH CHRIST — УТЪЖДЕСТВЯВА 
ВЯРВАЩИЯ С ХРИСТОС 
NARCOSIS — УПОЯВА 
GLORIFY JESUS — ПРОСЛАВЯ ИСУС 
ПОМАЗАНИЕ — ЦЕЛТА НА ПОМАЗАНИЕТО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Да излея масло върху. Да намажа или да натрия с масло (Речника на Уебстър). 
Това е символично значение да бъдеш покрит или изпълнен със СВЯТИЯ ДУХ. 
МНЕМОНИКА — „ПОМАЗАНИЕ“ 
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ЦЕЛИТЕ НА ПОМАЗАНИЕТО СА ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ:- 
A - ADORNS THE CHRISTIAN — УКРАСЯВА ВЯРВАЩИЯ 
N - NOURISHES THE SPIRIT OF MAN — ХРАНИ ДУХА НА ЧОВЕКА 
O - OVERCOMES — ПОБЕЖДАВА 
I - IMPARTS POWER — ПРИДАВА СИЛА 
N - NURTURES — ВЪЗПИТАВА 
T - TEMPORAL BLESSINGS — ВРЕМЕННИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
I - IDENTIFIES THE BELIEVER WITH CHRIST — УТЪЖДЕСТВЯВА 
ВЯРВАЩИЯ С ХРИСТОС 
N - NARCOSIS — УПОЯВА 
G - GLORIFY JESUS — ПРОСЛАВЯ ИСУС 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
A - ADORNS THE CHRISTIAN — УКРАСЯВА ВЯРВАЩИЯ 
Притчата за изгубената монета (Лука 15) илюстрира принципа на украсяване на 
помазанието.  Монетата беше една от 10 монети носени като лента на главата от 
жената, за да посочва, че е женена.  Освен подчертаването на нейната красота 
тя й напомняла, че съпруга й е инвестирал 10 дневни надника, за да купи 
лентата за главата (Бележка: Всяка монета била равна на еднодневен надник.  
Исус изпрати Святия Дух 10 дена след възнасянето).  Загубата на 1 монета 
повлиявала на изгледа й. 
Загубата на помазанието сериозно повлиява на изгледа на човека. 
 
СЛЕДВАТ РАЗКРАСЯВАЩИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ПОМАЗАНИЕТО:- 
[1]. СЪКРУШАВАНЕ 
Благоуханието на мирото за помазване разкрасявало СВЕЩЕНИКА.  Всички 
съставки на мирото за помазване били извличани чрез процес на смазване.  
Смазването говори за СЪКРУШАВАНЕ.  За да се изяви аромата, трябва да има 
смазване.  Този аспект на помазанието се изявява когато вярващия е „счупен 
съд“ за Господа.  Стратегията използвана от Гедеон илюстрира принципа на 
счупването.  Гедеон използва пръстни съдове със светилници в тях.  По заповед 
на Гедеон съдовете бяха счупени едновременно и светилниците в тях светнаха 
заедно, за да заслепят врага (Съдии 7:20). 
 
Библията казва, че ние имаме това съкровище в пръстни съдове. 
2 Коринтяни 4:7 
А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че 
превъзходната сила е от Бога, а не от нас. 
Това е Святия Дух в нас.  Той се демонстрира когато „счупим нашите съдове“ в 
смирение. 
Псалмиста Давид каза: „Аз съм като счупен съд“ (Псалм 31:12). 
[2]. ПЛОДА НА ДУХА 
Галатяни 5:22-23 
22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вярност,    
23кротост, себеобуздание... 
[3]. ДАРБИТЕ НА ДУХА 
Деяния 6:8 
А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между 
народа. 
Вижте също 1 Коринтяни 12:8-10 
[4]. ПОВИШЕН ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ 
Ефесяни 5:18-19 
18И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се 
изпълвайте с Духа;    
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19и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате 
Господа в сърцето си 
Филипяни 3:3 
защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с 
Христос Исус, и не уповаваме на плътта. 
1 Коринтяни 14:15 
Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, 
но ще пея и с ума си. 
Йоан 4:23-24 
23Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на 
Татко с дух и истина; защото такива иска Татко да бъдат поклонниците 
Му.      
24Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се 
покланят. 
[5]. ПОВИШЕН МОЛИТВЕН ЖИВОТ 
Юда 20 
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се 
молите в Святия Дух, 
 
N - NOURISHES THE SPIRIT OF MAN — ХРАНИ ДУХА НА ЧОВЕКА 
Ефесяни 3:16 
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез 
Неговия Дух във вътрешния човек, 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се 
молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими 
стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той 
ходатайства за светиите по Божията воля. 
Смирната е използвана като стимулант и символизира „съживяващите“ 
качества на помазанието. 
Маслиненото масло било важна съставка от мирото за помазване.  То е 
използвано за почти всички готварски цели и е символ на духовно хранене.  
Помазанието укрепва духа на човека. 
O - OVERCOMES — ПОБЕЖДАВА 
Помазанието разчупва робства. 
Исая 10:27 
В онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти  
и хомотът му – от врата ти,  
и хомотът ще се строши поради помазанието ти. 
[1]. ПОБЕЖДАВА ПЛЪТТА 
Римляни 8:13 
Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате 
порочните навици на тялото, ще живеете. 
Галатяни 5:16 
И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските 
страсти. 
Помазанието вдъхновява святост. 
[2]. ПОБЕЖДАВА САТАНА 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е 
по-велик от онзи, който е в света. 
Исая 59:19 
Така ще се убоят от името на ГОСПОДА  живеещите на запад  
и от славата Му – живеещите на изток;  
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защото ще дойде като стремителен поток,  
тласкан от ГОСПОДНОТО дихание; 
[3]. ПОБЕЖДАВА СВЕТА 
Като освещава християнина. 
2 Солунци 2:13 
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа 
братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от 
Духа и вяра в истината, 
1 Петрово 1:2 
избрани по предузнанието на Татко Бог, чрез освещението на Духа, за да сте 
послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да 
ви се умножи. 
Смирната е използвана като антисептично средство (вещество, което убива 
микробите).  Това символизира побеждаващата сила на помазанието. 
I - IMPARTS POWER — ПРИДАВА СИЛА 
[1]. СИЛА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО 
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до 
края на земята. 
Деяния 4:31 
И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се 
изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово. 
[2]. СИЛА ДА СЕ ВЪРШИ ДОБРО 
Лука 4:18-19 
18„Духът на Господа е на Мене,       
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;       
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците       
и проглеждане на слепите,       
да пусна на свобода угнетените,        
19да проглася благоприятната Господна година.“ 
Деяния 10:38 
как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който 
обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; 
защото Бог беше с Него. 
Евреи 13:16 
А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата 
си, защото такива жертви са угодни на Бога. 
Загубването на помазанието води до безсилие:- 
Например: 
1. Самсон (Съдии 16:20-21). 
2. Загубването на металната част на брадвата беше символ на загубване на 
помазанието (4 Царе 16:1-7). 
3. Саул — безсилен срещу Голиат (1 Царе 17). 
 
N - NURTURES — ВЪЗПИТАВА 
1 Йоан 2:20, 27 
20А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.    
27а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и 
нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за 
всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да 
правите. 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
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 T - TEMPORAL BLESSINGS — ВРЕМЕННИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
Числа 18:8  
ГОСПОД каза на Аарон: Ето, Аз дадох на тебе надзора над Моите приноси за 
издигане, т. е. на всички неща, посвещавани от израилтяните; на теб и на 
синовете ти ги дадох като ваше вечно право поради това, че сте били 
помазани. 
Последния стих говори за многото благословения, които са дадени на Аарон и 
на синовете му, поради помазанието. 
Исус каза в Матей 6:33: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата 
правда; и всичко това ще ви се прибави“. Римляни 14:17 заявява: „Защото 
Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух“. 
Съществено за Божието Царство е Святия Дух.  Следователно да търсим 
Царството е равносилно на това да търсим Святия Дух (помазанието).  Както са 
обещани материални благословения за онези, които търсят Царството, същото 
се прилага и за онези, които търсят и оперират в помазанието. 
 
I - IDENTIFIES THE BELIEVER WITH CHRIST — УТЪЖДЕСТВЯВА 
ВЯРВАЩИЯ С ХРИСТОС 
Вярващия е запечатан със Святия Дух на обещанието. 
Ефесяни 1:13 
в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на 
нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с 
обещания Свят Дух, 
Вярващите бяха наречени за първи път християни в Антиохия. 
Християни = като „помазаният“/някой, който следва ученията на 
Христос/последовател на Христос. 
Деяния 4:13 
А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са 
неуки и обикновени хора, се чудеха; и познаха, че са били с Исус. 
Изход 30:33 
Който направи подобно на него или който сложи от него на чужденец, ще 
бъде изтребен от народа си. 
Мирото за помазване не можело са се поставя на чужденец.  Помазанието е 
само за християните и отделя християните от света за Бог. 
 
N - NARCOSIS — УПОЯВА 
Дава облекчение от болката във времена на скърби и изпитания и сила да се 
издържа трудност като добър войник. 
Смирната е използвана като болкоуспокояващо и символизира този аспект на 
помазанието.  Тя също била използвана като предпазно средство.  Това се 
вижда в поддържащата сила на Святия Дух. 
 
G - GLORIFY JESUS — ПРОСЛАВЯ ИСУС 
Йоан 16:14 
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
Адам е бил познат като ‘помазания херувим’ (Езекиил 28:14).  Той беше 
изхвърлен, когато използва помазанието, за да прослави себе си (Исая 14:13). 
  
8. ДИСКУТИРАЙТЕ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПОМАЗАНИЕТО 
— ДА БЪДЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИ С ДУХА. 
ДОСТЪП ДО ПОМАЗАНИЕТО 
„ХАРИЗМА“ 
КАРТИНА: ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПРЕСТОЛА КЪМ МЪРТВО МОРЕ 
– ЕЗЕКИИЛ 47. 
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CATHOLICITY — КАТОЛИЦИЗЪМ 
HUNGER AND THIRST — ГЛАД И ЖАЖДА 
RELATIONSHIPS — ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
INDUSTRY — ИНДУСТРИЯ 
SUBMISSION — ПОДЧИНЕНИЕ 
MENTALITY CHANGE — ПРОМЯНА НА МИСЛЕНЕТО 
ASKING — ИСКАНЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
CATHOLICITY — КАТОЛИЦИЗЪМ 
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. 
Деяния 2:1-2 
1И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно 
място.    
2И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни 
цялата къща, където седяха. 
Побеждава борбата – това е старанието да се поддържа единството на Духа. 
Прегледайте причините за борбата и побеждаването на борбата. 
 
HUNGER AND THIRST (DESIRE) — ГЛАД И ЖАЖДА (ЖЕЛАНИЕ) 
Йоан 7:37-39 
37А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и 
каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.      
38Ако някой вярва в Мене, реки от жива    вода ще потекат от утробата му, 
както казва Писанието.    
39А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото 
Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. 
жажда 
1372  дипсао — 
Пламенен, ревностен копнеж. 
Болезнено усещане на исканото. 
Лука 6:21 
Блажени вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени вие, 
които плачете сега, защото ще се засмеете. 
ТОЗИ КОПНЕЖ ЗАГАТВА РЕВНОСТНО ЖЕЛАНИЕ. 
Псалм 63:1 
Боже, Ти си мой Бог; от ранно утро те търся;  
душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе  
в една пуста, изнурена и безводна земя. 
Псалм 84:2-3 
2Копнее и даже примира душата ми за дворовете ГОСПОДНИ;  
сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог.   
3Дори врабчето си намира жилище  
и лястовицата – гнездо за себе си, където поставя пилетата си,  
при Твоите жертвеници, ГОСПОДИ на Силите, царю мой и Боже мой. 
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Псалм 143:6-7 
6Протягам ръцете си към Тебе;  
душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села.)    
7Скоро ме послушай, ГОСПОДИ; духът ми чезне;  
не скривай лицето Си от мене,  
да не би да заприличам на онези, които слизат в рова. 
Псалм 42:1-3 
1Както еленът пъхти за водните потоци,  
така душата ми въздиша за Тебе, Боже.     
2Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;   
кога ще дойда и ще се явя пред Бога?    
3Моите сълзи ми станаха храна денем и нощем,  
като непрестанно ми казват: Къде е твоят Бог? 
Исая 26:8-9 
8Да! В пътя на Твоите постановления, ГОСПОДИ, Те чакахме;  
желанието на душата ни е към Твоето име  
и към възпоменание за Тебе.    
9С душата си Те пожелах нощем.  
Да! От дълбочината на духа си търся Тебе в зори;  
защото когато Твоите постановления се изпълняват на земята,  
жителите на света се учат на правда. 
КАКВО Е ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ЖЕЛАНИЕТО? 
СЪНИЩА 
Еклисиаст 5:3 
Защото както съновидението произхожда от многото занимание,   
така и гласът на безумния – от многото думи. 
ПРЕКАЛЕНО ГОВОРЕНЕ 
Матей 12:34 
Рожби ехиднини! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от 
онова, което препълва сърцето, говорят устата. 
ПОТИСКАНЕ НА АПЕТИТА 
Йов 23:12 
От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад;  
съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна. 
БЕЗСЪНИЕ  
Песен на Песните 5:2 
Аз спях, но сърцето ми беше будно;   
и ето гласа на възлюбения ми; той хлопна и казва:  
Отвори ми, сестро моя, любима моя!  
Гълъбице моя, съвършена моя;  
защото главата ми се напълни с роса,  
косите ми – с нощни капки. 
ПОВТАРЯЩИ СЕ МИСЛИ 
Псалм 119:97 
Колко обичам аз Твоя закон!  
Цял ден се поучавам в него. 
Псалм 119:99 
По-разумен съм от всичките си учители,  
защото се поучавам от Твоите свидетелства. 
Псалм 63:6-7 
6Когато си спомням за Тебе на леглото си,   
размишлявам за Тебе в нощните стражи;    
7понеже Ти си бил помощ за мен  
и под сянката на Твоите криле ще се радвам. 
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РЕВНОСТНО ПРЕСЛЕДВАНЕ 
Песен на Песните 1:4 
Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе.  
Царят ме въведе във вътрешните си стаи;  
ще се радваме и ще веселим за тебе,  
ще спомняме твоята любов повече от виното;  
с право те обичат! 
Песен на Песните 3:1-4 
1През нощта на леглото си потърсих онзи,  
когото обича душата ми;  
потърсих го, но не го намерих.    
2Казах: Ще стана сега и ще обиколя града  
по улиците и по площадите –  
ще търся онзи, когото обича душата ми.  
Потърсих го, но не го намерих.    
3Намериха ме стражарите, които обикалят града.   
Попитах ги: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми?   
4А малко след като ги отминах,  
намерих онзи, когото обича душата ми;  
хванах го и не го пуснах,  
докато не го доведох в къщата на майка си  
и във вътрешната стая на онази, която ме е родила. 
Псалм 77:1-3 
1Викам към Бога с гласа си.  
Да! Към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша.    
2В деня на неволята си търсих ГОСПОДА,  
нощем простирах ръката си към Него, без да престана;  
душата ми не искаше да се утеши.    
3Спомням си за Бога и се смущавам;  
оплаквам се и духът ми отпада.  

(Села.) 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ (ДЪЛГО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ) 
 СОЛУНСКАТА ЦЪРКВА И ПАВЕЛ (КРАТКО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 

СЪС  ЗНАЧИТЕЛНО ПРЕДАВАНЕ) 
Същността изглежда, че е в начина на приемане. За някои хора близките 
отношения влияят на приемането им. Някой от чужбина може да каже същото 
нещо, и то се приема с голяма ревност. В последователните места, в които Илия 
водеше Елисей той се занимаваше с неговото приемане. 
Деяния 17:1-6 
1И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, където 
имаше юдейска синагога.    
2И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от 
Писанията,    
3като им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да 
възкръсне от мъртвите, и че Този Исус, каза той, Когото аз ви проповядвам, 
е Христос.    
4И някои от тях се убедиха, че това е истината, и се присъединиха към 
Павел и Сила, така също голямо множество от набожните гърци и немалко 
от видните жени.    
5Но юдеите, подбудени от завист, взеха със себе си неколцина лоши мъже от 
мързеливците по пазара и като събраха тълпа, размиряваха града; и 
нападнаха Ясоновата къща, като търсеха Павел и Сила, за да ги изведат 
пред народа.    
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6 Но като не ги намериха, завлякоха Ясон и някои от братята пред 
градоначалниците и викаха: Тези, които размириха света, дойдоха и тук; 
1 Солунци 1:2-10 
2Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,    
3като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Баща вашата работа с 
вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.    
4Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;    
5защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, 
със Святия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме 
помежду ви заради вас.    
6И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби 
приехте словото с радост, която е от Святия Дух;   
7така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая.    
8Защото Господното слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, 
но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да 
казваме нещо за нея.    
9Защото тези неща сами носят вестта за нас – какъв достъп имахме при 
вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и 
истинен Бог    
10и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от 
мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв. 
 
INDUSTRY — ИНДУСТРИЯ 
ПОМАЗАНИЕТО Е ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ. 
Агей 1:4 
Време ли е самите вие  
да живеете в своите с дъски обковани къщи,  
докато този дом остава пуст? 
Агей 1:10-11 
10И така, поради вас небето задържа росата си  
и земята възпира плода си;    
11защото Аз повиках суша  
на земята и по горите,  
на житото, на виното и на дървеното масло,  
на всичко, което произвежда земята,  
на хората и на добитъка,  
и на всички трудове на човешките ръце. 
НЯМА РОСА, ВИНО ИЛИ МАСЛО (СИМВОЛИ НА СВЯТИЯ ДУХ) ЗАЩОТО ТЕ 
НЕ РАБОТЕХА ЗА БОГ. Финансите от Кир бяха предназначени за 
построяването на храма – вместо това те си построиха собствените домове. 
Марк 16:20 
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и 
потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. 
Докато учениците работеха, Господ работеше с тях. 
Святия Дух е нашия помощник — Той помага в това, което Той е започнал. 
Притчи 24:30-34 
30Минах край нивата на ленивия  
и край лозето на нехайния човек    
31и всичко беше обрасло с тръни,  
коприва беше покрила повърхността му  
и каменната му ограда беше съборена.   
32Тогава, като разгледах, размислих в сърцето си,  
видях и си извадих поука.     
33Още малко спане, малко дрямка,  
малко сгъване на ръце за сън –   
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34и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец  
и немотията – като въоръжен мъж. 
 
SUBMISSION — ПОДЧИНЕНИЕ 
Изход 40:33-36 
33И постави двора около скинията и жертвеника и окачи покривката на 
дворния вход. Така Мойсей завърши делото.    
34Тогава облакът покри шатъра за срещане и ГОСПОДНАТА слава изпълни 
скинията.    
35Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше 
над него и ГОСПОДНАТА слава пълнеше скинията.    
36А когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израилтяните 
тръгваха на път, през всичките си пътувания; 
ПОКОРСТВОТО КЪМ БОГ НОСИ СЛАВАТА/ПОМАЗАНИЕТО. 
Когато църквата е съградена според Неговия план чрез майсторите, които Бог е 
изпратил – славата ще изпълни дома – реката ще потече в дома. 
Езекиил 37:10 
И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и 
се изправиха на краката си, една твърде голяма войска. 
 
MENTALITY CHANGE — ПРОМЯНА НА МИСЛЕНЕТО 
Притчи 1:23 
Обърнете се при изобличението ми.  
Ето, аз ще излея духа си на вас,  
ще ви направя да разберете словата ми. 
Деяния 9:9-19 
9И прекара три дни, без да вижда, и не яде, нито пи.    
10А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: 
Анания! А той отвърна: Ето ме, Господи.    
11И Господ му каза:  Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и 
попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той 
се моли;    
12и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да 
прогледне.    
13Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е 
направил на Твоите светии в Ерусалим.    
14И тук имал власт от главните свещеници да върже всички, които 
призовават Твоето име.    
15А Господ му каза: Иди, защото той Ми е съд, избран да разгласява Моето 
име пред народи и царе и пред израилтяните;     
16защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада за Моето име.    
17И така, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: 
Брате Савле, Господ ме изпрати – същият Исус, Който ти се яви на пътя, по 
който ти идваше, – за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух.   
18И веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна; и стана и се 
кръсти.    
19А като похапна, доби сила и остана няколко дни с учениците в Дамаск. 
 
ASKING — ИСКАНЕ 
Лука 11:11-13 
11И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде 
камък  
12или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба,   или ако поиска яйце, 
ще му даде скорпион?     
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13И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко 
повече Небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него! 
Повечето хора искат неща вместо да искат помазанието. 
 
9. ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДАВИДОВОТО ПОМАЗАНИЕ. 
Псалм 89:19-29 
19Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,  
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,  
възвисих един избран от народа.    
20Намерих слугата Си Давид;  
със святото Си миро го помазах.    
21Ръката Ми ще го поддържа  
и мишцата Ми ще го укрепява.    
22Неприятелят няма да го изнудва,  
нито предаденият на нечестие ще го наскърби.    
23Но Аз ще съкруша пред него противниците му  
и ще поразя онези, които го мразят.    
24А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;  
и с Моето име ще се издигне рогът му.    
25Също ще сложа ръката му над морето  
и десницата му – над реките.    
26Той ще извика към Мен: Баща си ми,  
Бог мой и канарата на моето спасение.    
27При това Аз ще го поставя в положение на първороден,  
по-горе от земните царе.    
28Вечно ще пазя милостта Си за него;  
и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.    
29Също и потомството му ще направя да продължава довека  
и престолът му – като дните на небето. 
 
Бог възстановява Давидовата скиния (Амос 9:11, Деяния 15). 
Помазанието на Давид има определени характерни черти, които са ни 
необходими днес. Това очевидно е измерение на помазанието на Христос. 
ДАВИД ИЗОБРАЗЯВА ИСУС. ТОЙ ИЗОБРАЗЯВА СЪЩО И ЦЪРКВАТА. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМАЗАНИЕТО НА ДАВИД. 
1. ИЗБРАН 
19Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,  
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,  
възвисих един избран от народа.    
Давид беше избран. Църквата е избрана – еклесия – призовани и избрани 
преди създаването на земята. 
Църквата е Божия Давид на земята днес. 
Тя е Божият съвършен човек. 
2. МИРОТО Е СВЯТО 
19Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,  
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,  
възвисих един избран от народа.    
20Намерих слугата Си Давид;  
със святото Си миро го помазах.    
Духът е свят. Помазанието предава святост. 
Изход 30:25 
и да ги направиш миро за свято помазване – елей, приготвен според 
изкуството на мироварец; това да бъде миро за свято помазване. 
Вижте „ПРАВЕДЕН“ 
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 МИРОТО ИЗТИЧА 
Давид беше помазан 3 пъти. 
Вчерашния помазаник може да бъде днешният непомазан. 
Вчера сте убили Голиат. 
Днес сте с Витсавее. 
Вчера сте били изключителни. 
Днес сте обикновен човек. 
1 Коринтяни 3:3 
Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и 
разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки? 

 МИРОТО НЕ Е ЗА ЧОВЕШКАТА ПЛЪТ 
ТО НЕ Е ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА. 
Изход 30:32 
Човешка плът да не се помаже с него; и по неговия състав подобно на него да 
не правите; то е свято и свято да бъде за вас. 
3. ДЕЙСТВА С БОЖИИТЕ РЪЦЕ 
21Ръката Ми ще го поддържа  
и мишцата Ми ще го укрепява.   

 Ръката е символ на действие. Тази църква не действа с изсъхнала ръка. 
Тя има Божията ръка. Света отслабва ръцете ми.  

Неемия 6:9 
Защото те всички искаха да ни плашат, като казваха: Ръцете им ще 
отслабнат от работата и няма да я свършат. А сега, о Боже, подкрепи Ти 
ръцете ми. 

 Ръката е символ на протекция. 
Ръката на Господа беше против филистимците през всичките дни на 
Самуил. 

4. ПРЕДАВАНЕ НА СИЛА 
Много възможности за падане. Заобградени сме от кръчми, публични домове, 
казина. 
Има възможности да паднете. 
Помазанието ще ви подкрепи. 
Вижте „ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ“ 
Притчи 24:16 
Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става,  
докато нечестивите се препъват в злото. 
Мойсей имаше Аарон и Ор. 
Павел нямаше никой – Господ стоеше до него. 
Това помазание ви прави да надраствате човешките ресурси. 
Ако сте отслабнали от изкушения и изпитания – вие се нуждаете от 
помазанието. 
Давид каза аз съм слаб, но въпреки това помазан. 
СЛАБ „ПАРОУСИЯ“ – НУЖДА ОТ ПОМАЗАНИЕТО НА ДАВИД. 
СВЯТИЯ ДУХ ЩЕ ПОМОГНЕ НА СЛАБОСТИТЕ ВИ. 
НЯМА ДА БЪДЕТЕ СИЛНИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ. 
Хипогликемия – нужда от преливане на гликоза. 
Дехидрация — нужда от нормално количество сол. 
Анемия – нужда от кръвопреливане. 
Хипотиреоидизъм – нужда от тироксин. 
Скръб и отегчение – нужда от радост – радостта на Господа е вашата сила. 
Сега работете по-усилено за прехраната си – помазанието ще ви даде сили. 
Сега работете по-усилено за отглеждането на децата си – помазанието ще ви 
даде сили. 
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5. НАДХИТРЯВА ВРАГА 
22Неприятелят няма да го изнудва,  
Въпреки че може да сте изгнаници, числено превъзхождани, няма да бъдете 
надхитрени. 
Давид се справяше добре със сянката – моавците, филистимците и т.н., вие ще 
се справите по-добре със същността. Врагове на работа, в бизнеса, в църквата 
напразно се опитват да ви надхитрят. Давид имаше капацитета да постъпва 
много мъдро. Религиозните духове се  опитват да спечелят правдоподобност 
чрез превъзходство – но не могат да ви надхитрят. Ние имаме неочаквани 
врагове. 
ПАВЕЛ КАЗА, ЧЕ Е БИЛА ОТВОРЕНА ГОЛЯМА ВРАТА, НО Е ИМАЛО МНОГО 
ПРОТИВНИЦИ. 
1 Коринтяни 16:9 
защото пред мене се отвориха големи врати за работа, има и много 
противници. 
Десятък от прихода ми – никакъв поглъщател в бизнеса ми. 
Направете трудните неща като Авраам. Богаташът не можа да направи 
трудното нещо. 
6. НЕУТРАЛИЗИРА ПОТИСНИЧЕСТВОТО 
нито предаденият на нечестие ще го наскърби.    
Няколко нещастия по едно и също време. 
Призовки, фишове. 
Полицията ви търси. 
Вестника иска да ви интервюира. 
Канала се запушва, тръбопровода се спуква. 
Покрива капе, жена ви е заядлива. 
Началника иска да ви види. 
Шефа ви дава второ предупреждение. 
Минавате на червено докато возите жената на приятеля си. 
Можете да получавате само входящи обаждания. 
Потиснати сте от ИДОЛОПОКЛОННИК, РАНИТЕ НЕ СА ИЗЦЕЛЕНИ. 
ИСУС ДОЙДЕ, ЗА ДА ВИ ДАДЕ ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ. 
7. ВРАГОВЕТЕ СА ПОРАЗЕНИ ПРЕД ВАС 
23Но Аз ще съкруша пред него противниците му  
и ще поразя онези, които го мразят.    
Псалм 91:8 
Само с очите си ще гледаш  
и ще видиш възмездието на нечестивите. 
Например 
Магьосника Елима – Павел 
Ананий и Сапфира — Петър 
Езавел – Иуй 
Корей – Мойсей 
БОГ ИСКА ДА ПОКАЖЕ НА ДРУГИТЕ КОИ СТЕ. 
8. ПОРАЗЯВА ОНЕЗИ, КОИТО ВИ МРАЗЯТ 
и ще поразя онези, които го мразят.    
Бог ще потисне онези, които ви мразят. 
По-добре е да обичате Божиите хора. 
9. ПРИКРЕПЕНИ КЪМ ВЕРНОСТТА И МИЛОСТТА НА БОГ. 
24А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;  
и с Моето име ще се издигне рогът му.    
2 Царе 22:7-21 
7В утеснението си призовах ГОСПОДА  
и към моя Бог извиках;  
и от храма Си Той чу гласа ми  
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и викът ми стигна до ушите Му.    
8Тогава се поклати и се потресе земята.  
Основите на небето се разлюляха  
и потрепериха, защото Той се разгневи.    
9Дим се издигаше от ноздрите Му  
и поглъщащ огън – от устата Му;  
въглени се разпалиха от Него.    
10Той сведе небето и слезе,  
и мрак беше под краката Му.    
11Възседна на херувими и летя,  
и се яви на крилата на вятъра.    
12Положи за скиния около Себе Си тъмнината,  
събраните води, гъстите въздушни облаци.    
13От светкавиците пред Него  
огнени въглени се разпалиха.    
14Гръмна ГОСПОД от небето,  
Всевишният даде гласа Си.    
15Изстреля стрели и ги разпръсна,  
светкавици – и ги смути.    
16Тогава се видяха морските дълбини,  
откриха се основите на света  
от изобличението на ГОСПОДА,  
от диханието на ноздрите Му.    
17Прати от височината, взе ме,  
извлече ме от големи води.    
18Избави ме от силния ми неприятел,  
от онези, които ме мразеха,  
защото бяха по-силни от мене.   
19Стигнаха ме в деня на бедствието ми;  
но ГОСПОД ми стана опора.    
20И ме изведе нашироко,  
избави ме, защото има благоволение към мене.     
21ГОСПОД ми въздаде според правдата ми;  
според чистотата на ръцете ми ме възнагради. 
10. ГОСПОДСТВО 
и с Моето име ще се издигне рогът му.    
Силата и властта са ваши. 
Рогът ви ще бъде над неговия. Ще ви бъде дадено предимството. Ще 
управлявате посред враговете си. 
Той ще ви вземе от Одолам и ще ви постави в Сион. 
Битие 1:26-28 
26Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека 
владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата 
земя и над всяко животно, което пълзи по земята.     
27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена 
ги създаде.    
28И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, 
напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над 
въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. 
Деяния 2:33-36 
33И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Татко обещания Свят 
Дух, Той изля това, което виждате и чувате.    
34Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва:   
„Каза Господ на Моя Господ:   
Седни отдясно Ми,    
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35докато поставя враговете Ти за Твое подножие.“    
36И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие 
разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. 
Евреи 10:12-14 
12но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на 
Бога    
13и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово 
подножие.     
14Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се 
освещават. 
Ефесяни 1:18-23 
18и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, 
към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното 
Негово наследство    
19и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е 
според действието на Неговата могъща сила,    
20с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи 
да седне от дясната Си страна на небесата,    
21далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което 
се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.    
22И всичко покори под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за 
църквата,    
23която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва 
всичко във всички. 
11. ПРАВИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
25Също ще сложа ръката му над морето  
и десницата му – над реките.    
ЛЯВАТА РЪКА НАД МОРЕТО – НАРОДИТЕ. 
ДЯСНАТА РЪКА НАД РЕКИТЕ – ВСЕКИ ПОТОК НА СВЯТИЯ ДУХ. 
Някои хора представят само една река на народите. Целият пакет е заключен в 
Давид/Христос. 
12. ИНТИМНОСТ 
26Той ще извика към Мен: Баща си ми,  
Бог мой и канарата на моето спасение.    
НЯКОИ ХОРА ОБИЧАТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА „ГОСПОДИНЕ“. ТОВА ПОМАЗАНИЕ НОСИ 
ИНТИМНОСТ – АВВА ТАТКО. 
Сантиментално взаимоотношение – акцент. 
Неделно взаимоотношение  
Специално взаимоотношение – татко мой, не татко наш. 
13. ПОМАЗАНИЕ НА ПЪРВОРОДЕН. 
27При това Аз ще го поставя в положение на първороден,  
по-горе от земните царе.    
Това помазание ще ви доведе до най-високото. 
Превъзходство. 
Вие ще надрастнете човешката позиция. 
14. ЗАВЕТ 
28Вечно ще пазя милостта Си за него;  
и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.    
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗАВЕТА. 
ВИЖТЕ „ЗАВЕТ“ 
15. СЛУЖЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА 
29Също и потомството му ще направя да продължава довека  
и престолът му – като дните на небето. 
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БОГ ЩЕ ВИ НАПРАВИ НЕРАЗРУШИМИ. 
Никакъв нощен полет. 
Днес сте тук после заминавате. 
Служението ви ще бъде трайно. 
16. ОТНОВО ГОСПОДСТВО 
престолът му – като дните на небето 
ЩЕ УПРАВЛЯВАТЕ КАТО ДАНАИЛ, ИЛИЯ, САМУИЛ, ЙОСИФ. 
 
ОБОБЩЕНИЕ 
Псалм 89:19-29 
19Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,  
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,  
възвисих един избран от народа.    
20Намерих слугата Си Давид;  
със святото Си миро го помазах.    
 Ръката Ми ще го поддържа  
НАДРАСТВАНЕ НА УЯЗВИМОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНОТО НАРУШАВАНЕ 
 и мишцата Ми ще го укрепява. 
НАДРАСТВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА СИЛА 
 Неприятелят няма да го изнудва,  
НАРАСТВАНЕ НА ВРАГА 
 нито предаденият на нечестие ще го наскърби. 
НАДРАСТВАНЕ НА ПОТИСНИЧЕСТВОТО 
 Но Аз ще съкруша пред него противниците му  
НАДРАСТВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА СИГУРНОСТ 
 и ще поразя онези, които го мразят. 
НАДРАСТВАНЕ НА ОТМЪЩЕНИЕТО 
 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;  
НАДРАСТВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ВЯРНОСТ 
 и с Моето име ще се издигне рогът му. 
НАДРАСТВАНЕ НА НЕЯСНОТАТА 
 Също ще сложа ръката му на морето и десницата му – над реките.   
НАДРАСТВАНЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНЕТО 
 Той ще извика към Мен: Баща си ми, Бог мой и канарата на моето 

спасение.    
НАДРАСТВАНЕ НА РАВНОДУШИЕТО – ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВАШАТА 
ДУХОВНА СЪДБА, УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНА ИНТИМНОСТ 
 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от 

земните царе.  
НАДРАСТВАНЕ НА ПОВИШЕНИЕТО 
 Вечно ще пазя милостта Си за него;  
НАДРАСТВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ 
 и заветът Ми ще бъде верен спрямо него. 
НАДРАСТВАНЕ НА ДУХОВНАТА ГЛУХОТА 
 Също и потомството му ще направя да продължава довека 
НАДРАСТВАНЕ НА НЕСТАБИЛНОСТТА 
 и престолът му — като дните на небето. 
НАДРАСТВАНЕ НА РОБСТВОТО 
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10. КОРПОРАТИВНОТО ПОМАЗАНИЕ (РАЗШИРЯВАНЕ НА ТАЗИ 
ГЛАВА) 
НАЧИНИ ДА СЕ РАЗВИЕ КОРПОРАТИВНОТО ПОМАЗАНИЕ. 
(това е само насока от личния ми опит) 
Исая 65:8 
Така казва ГОСПОД:  
Както казват – когато има мъст в грозда,  
не го повреждай, защото има благословия в него,  
така ще направя и Аз заради слугите Си,  
за да не ги изтребя всички. 
На англ. се казва „новото вино е в грозда“. 
Новото вино не е в едно отделно зрънце грозде, а в чепката.  
Местната църква е чепката 
Лидера трябва да знае как да извлича новото вино от чепката последователно. 
Това корпоративно помазание разрушава всеки хомот на робство. 
КОРПОРАТИВНОТО ПОМАЗАНИЕ ПОЗВОЛЯВА СВОБОДА ДА СЕ 
ДЕКЛАРИРА СЛОВОТО КОГАТО ПРИЕМАНЕТО НА СЛОВОТО СЕ 
УВЕЛИЧАВА. 
ПО-ДОЛУ СА ДАДЕНИ НЯКОИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 
КОРПОРАТИВНОТО ПОМАЗАНИЕ. ПОЗВОЛЕНО ВИ Е ДА ПРИБАВЯТЕ КЪМ 
СПИСЪКА ИЛИ ДА МЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА НЕЩА, КОИТО СА РАБОТИЛИ ЗА 
ВАС ВЪВ ВАШАТА ЦЪРКВА. 
 
РАЗВИВАНЕ НА КОРПОРАРИВНОТО ПОМАЗАНИЕ: 
КАТАЛИЗАТОР 
ОБЩНОСТ 
ЕДИНОДУШИЕ (СЪГЛАСИЕ) 
ЖЕРТВА 
ПОКАЯНИЕ 
ПРИЕМАНЕ 
МОЛИТВА 
ПАРКИРАНЕ 
ПОКОРСТВО 
ЕДНО ЧУДО 
ОТКЛИК 
ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
АТМОСФЕРА 
АКУСТИКА 
ВРЕМЕ 
СВИДЕТЕЛСТВО 
ИЗДИГАНЕ 
ПРЕВЪЗХОДСТВО 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
КАТАЛИЗАТОР 
СТАРТЕРА 
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?    



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

22

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. 
ТЕЗИ СА КАТАЛИЗАТОРИТЕ ЗА ПОМАЗАНИЕТО В ЦЪРКВАТА. 
ПОВЕЧЕТО СА ПО-ЗАБАВНИТЕ. ОСТАНАЛИТЕ НАКРАЯ ЩЕ ИМ 
ПОДРАЖАВАТ. 
ТЕ ОТКЛИКВАТ ЛЕСНО. 
ТЕ СА НАПОМПВАЩИТЕ, КОИТО АКТИВИРАТ ЕКЗАЛТАЦИЯТА. 
СЛОЖЕТЕ ГИ ДА СЕДЯТ ОТПРЕД. ПОМАЗАНИЕТО ТЕЧЕ ОТ ОТПРЕД. 
 
ОБЩНОСТ 
СЪБОТНАТА ШАТРА 
Ахаз унищожи съботната шатра. Той искаше хората да напускат храма веднага 
след жертвите. Той не насърчаваше общението. 
Общението след главната служба увеличава присъщото помазание на църквата. 
ХОРАТА СЕДЯТ ЗАЕДНО… 
 
ЕДИНОДУШИЕ 
СЪГЛАСИЕ 

 СЪПРУЗИ И СЪПРУГИ СЕДЯТ ЗАЕДНО 
 СЪДЕЙСТВИЕ С МУЗИКАЛНИЯ ЛИДЕР 
 МУЗИКАЛНИЯ ЛИДЕР СИ СЪДЕЙСТВА С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
 СТРАЕИТЕ СИ СЪДЕЙСТВАТ С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
 СЪБРАНИЕТО СЪДЕЙСТВА С ПРОПОВЕДНИКА 
СЪБРАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОТКЛИКВА НА БОЖИЕТО СЛОВО — НЕ Е 
НУЖНО ОТКРОВЕНИЕТО — С АМИН, АЛЕЛУЯ И Т.Н. 

1 Летописи 16:36 
Благословен да бъде ГОСПОД, Бог Израилев,  
от века и довека.  
И целият народ каза: Амин! И възхвалиха ГОСПОДА. 
Второзаконие 27:15-26 
15Проклет да е онзи, който направи изваян или излят кумир, мерзост пред 
ГОСПОДА, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И 
целият народ да отговори: Амин!    
16Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да 
каже: Амин!    
17Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да 
каже: Амин!    
18Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!    
19Проклет, който опорочи съда на пришълеца, на сирачето и на вдовицата. И 
целият народ да каже: Амин!    
20Проклет, който лежи с жената на баща си; защото осквернява леглото на 
баща си. И целият народ да каже: Амин!    
21Проклет, който лежи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: 
Амин!    
22Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на 
майка си. И целият народ да каже: Амин!    
23Проклет, който лежи с тъща си. И целият народ да каже: Амин!    
24Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: 
Амин!    
25Проклет, който приеме подкуп, за да убие невинен човек. И целият народ 
да каже: Амин!    
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26Проклет, който не потвърждава думите на този закон и не ги изпълнява. 
И целият народ да каже: Амин! 
Псалм 106:48 
Благословен да е ГОСПОД,  
Израилевият Бог, отвека и довека;  
и целият народ да каже: Амин. Алилуя. 
Откровение 7:11-12 
11И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите 
живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на 
Бога, като казваха:    
12Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и 
могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. 
 
ЖЕРТВА 
ЖЕРТВАТА Е ПОКЛОНЕНИЕ. 
ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ЖЕРТВИ ОСЛАБВАТ ПОМАЗАНИЕТО. ТОВА Е МНОГО 
ВАЖНА ЧАСТ ОТ ПОКЛОНЕНИЕТО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗТЪКНАТА В 
ЦЪРКВАТА. КОГАТО ХОРАТА НОСЯТ ЖЕТРВИТЕ СИ БЕЗ ПРИНУДА, ВЕСЕЛО 
— ПОЗНАЙТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА. 
 
ПОКАЯНИЕ 
ПРОШКА ПО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА 
Това е мощен катализатор за освобождаване на корпоративно помазание. 
 
ПРИЕМАНЕ 
 
МОЛИТВА 
МОЛИТВА ПРЕДИ СЪБРАНИЕТО 
Деяния 2, 4 и 12 — ДЕМОНСТРИРАТ СИЛАТА НА МОЛИТВАТА. 
Ходенето в църква, където всеки се шегува, кикоти се — е негативна среда за 
помазанието — това не е религиозно. (Вижте бележките ми за религиозните 
духове в АВС 1). 
Благодарствената молитва е особено полезна за помазанието. 
 
ПАРКИРАНЕ 
Ако се тревожите за колата си, помазанието ще се понижи, понеже няма да 
бъдете фокусирани. 
 
ПОКОРСТВО 
БУНТА ПОНИЖАВА ПОМАЗАНИЕТО 
 
ЕДНО ЧУДО 
ЕДНО ЧУДО, ЗНАМЕНИЕ ИЛИ ВЕЛИКО ДЕЛО 
ТОВА Е СВЪРЗАНО С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ХОРАТА НА 
СЛОВОТО И ПО ТОЗИ НАЧИН НА КОРПОРАТИВНОТО ПОМАЗАНИЕ. 
 
ОТКЛИК 
 
ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
 
АТМОСФЕРА И АКУСТИКА 
АТМОСФЕРАТА 

 КИЛИМИ ВМЕСТО НАСТИЛКИ 
 ЦВЕТЯ 
 ЗАВЕСИ 
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 ЦВЕТНИ СХЕМИ 
 ИЗИСКАНОСТ 
 ТИХА МУЗИКА ДОКАТО ВЛИЗАТЕ 
 ОБЛЕКЛОТО НА МУЗИКАЛНИЯ ТИМ — НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

РАЗСЕЙВАЩО 
АТМОСФЕРАТА ВЛИЯЕ НА ПОКЛОНЕНИЕТО И НА ПОМАЗАНИЕТО. 
СЕДАЛКИ 
Разпръснати или скупчени отпред. Скупченото понятие изцежда виното от 
гроздовете. 
АКУСТИКА 
Добрата акустика е от огромна полза.  
ВЯРАТА ИДВА ОТ ЧУВАНЕ. 
СПРАВЕТЕ СЕ СЪС СМУЩЕНИЯТА 

 ХОДЕНЕ НАОКОЛО — ТОАЛЕТНА 
АКО ТРЯБВА ДА ХОДИТЕ ЧЕСТО ДО ТОАЛЕТНАТА, СЕДНЕТЕ ОТЗАД. 
 ПЛАЧЕНЕ НА БЕБЕТА 
 КИКОТЕНЕ 
 ТЕЛЕФОНИ 
 ВХОД БЛИЗО ДО АМВОНА — ЗАКЪСНЕЛИТЕ СЕ ВИЖДАТ — ТЕ 

РАЗСЕЙВАТ ОСТАНАЛИТЕ. 
ВСЯКО ЕДНО ОТ ГОРНИТЕ НЕЩА ПОНИЖАВА КОРПОРАТИВНОТО 
ПОМАЗАНИЕ – ВЛИЯЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ХОРАТА. 
 

ПРАВИЛНО ЛИДЕРСТВО 
ПРИНЦИПА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 

МЕСТНАТА ЦЪРКВА ТРЯБВА ДА ВЪЗПРИЕМЕ ПРИНЦИПИТЕ НА 
ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. НА ЛИДЕРА ТРЯБВА ДА МУ БЪДЕ 
ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВОТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА БОЖИЯ ГЛАС БЕЗ 
НЕПОДХОДЯЩАТА ЧЕРВЕНА ЛЕНТА. ЛИДЕРА Е ВАЖЕН ФАКТОР В 
ПОТОКА НА ПОМАЗАНИЕТО. (ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ БЕЛЕЖКИТЕ ЗА 
ПРИНЦИПИТЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК В ПРОГРАМАТА НА АВС.) 
 ПРИНЦИПА НА ААРОН 

      Псалм 133:2-3 
      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. 
      ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ПОМАЗАНИЕТО ТЕЧЕ ОТ ГЛАВАТА КЪМ ДРЕХИТЕ. 

 ПРИНЦИПА НА СОЛОМОН 
3 Царе 8:1-11 
1Тогава Соломон събра при себе си в Ерусалим Израилевите старейшини и 
всички началници на племената, началниците на бащините домове на 
израилтяните, за да възнесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия 
град, който е Сион.    
2И така, всички Израилеви мъже се събраха при цар Соломон на празника 
в месец Етаним, който е седмият месец.    
3А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, свещениците вдигнаха 
ковчега.    
4Те занесоха ГОСПОДНИЯ ковчег и шатъра за срещане с всичките святи 
принадлежности, които бяха в шатъра. Свещениците и левитите ги 
занесоха.    
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5А цар Соломон и цялото Израилево общество, колкото се бяха събрали 
при него, бяха с него пред ковчега и пожертваха овце и говеда, които по 
броя си не можеха да се пресметнат или да се изброят.    
6Така свещениците внесоха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет на мястото му в 
светилището на дома, в пресвятото място, под крилата на херувимите.   
7Защото херувимите бяха с разперени крила над мястото на ковчега. 
Херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.    
8И върлините бяха издадени, така че от святото място пред 
светилището се виждаха краищата им, но навън не се виждаха. Те са 
там и до днес.    
9В ковчега нямаше друго освен двете каменни плочи, които Мойсей 
положи там, на Хорив, където ГОСПОД сключи завет с израилтяните, 
когато бяха излезли от Египетската земя.    
10А щом свещениците излязоха от светилището, облакът изпълни 
ГОСПОДНИЯ дом,   
11така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да 
служат, защото ГОСПОДНАТА слава изпълни ГОСПОДНИЯ дом. 
 ПРИНЦИПА НА ДАВИД 
Псалм 23:5-6 
5Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,   
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.    
6Наистина благост и милост ще ме следват   
през всичките дни на живота ми;   
и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН. 
ПОМАЗАНИЕТО ТЕЧЕШЕ ОТ ГЛАВАТА НА ДАВИД КЪМ ЧАШАТА МУ 
ВЪРХУ МАСАТА — МАСАТА Е ЦЪРКВАТА — ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ 
ОТ ТОВА СА ТЕЗИ, КОИТО СЕДЯТ НА ТРАПЕЗАТА. 
 ПРИНЦИПА НА МОЙСЕЙ 
Числа 11:16-18 
16Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Събери ми седемдесет мъже измежду 
Израилевите старейшини, които познаваш като старейшини на народа 
и техни надзиратели, и ги доведи при шатъра за срещане, за да застанат 
там с теб.    
17И Аз, като сляза, ще говоря там с теб; и ще взема от духа, който е на 
теб, и ще го сложа на тях; и те ще носят товара на народа заедно с 
тебе, за да не го носиш ти сам.    
18И кажи на народа: Очистете се за утре и ще ядете месо; защото 
плачехте в ушите на ГОСПОДА и казвахте: Кой ще ни даде месо да ядем? 
Защото добре ни беше в Египет. Затова ГОСПОД ще ви даде месо и ще 
ядете. 
ТУКА ОТНОВО ПОМАЗАНИЕТО ТЕЧЕ ОТ ЛИДЕРА КЪМ 
СТАРЕЙШИНИТЕ. 
 ПРИНЦИПА НА ИСААК 
Битие 27:1-4 
1Когато Исаак остаря и очите му отслабнаха, и не можеше да вижда, 
повика по-големия си син Исав и му каза: Синко. А той му отговори: Ето 
ме.    
2Тогава Исаак каза: Виж сега, аз вече остарях; не зная кой ден ще умра;    
3и така, вземи още сега оръжията си, колчана си и лъка си, излез на 
полето и ми улови дивеч,    
4и ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и ми донеси да ям, за да те 
благослови душата ми, преди да умра. 
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ИСААК ТРЯБВАШЕ ПЪРВО ДА ЯДЕ ПРЕДИ ДА МОЖЕ ДА БЛАГОСЛОВИ 
ИСАВ. 
Песен на Песните 1:10-12 
10Красиви са твоите бузи с плетенки  
и шията ти – с огърлици.   
11Ще ти направим златни плетеници  
със сребърни копчета.   
12Докато царят седи на трапезата си,  
нардът ми издава благоуханието си. 
БЛАГОУХАНИЕТО Е АКТИВИРАНО ДОКАТО ЛИДЕРА Е С ХОРАТА СИ. 
СПРАВЕТЕ СЕ С ВРАГОВЕТЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК: 
ЕЗАВЕЛ, АВЕСАЛОМ, КОРЕЙ, АДОНИЯ, РЕЛИГИОЗНИТЕ ДУХОВЕ, 
ЛЪЖЕ БРАТЯТА, АСИРИЙЦИТЕ — ТЕ ПОТИСКАТ КОРПОРАТИВНОТО 
ПОМАЗАНИЕ. 
ПРИЕМАНЕТО ОПРЕДЕЛЯ НАГРАДАТА: 
Лука 7:36-50 
36И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе в къщата на 
фарисея и седна на трапезата.    
37И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че Исус 
седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро.   
38И като застана отзад при краката Му и плачеше, започна да облива 
краката Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше краката Му 
и ги мажеше с мирото.    
39А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, си каза: Този, ако 
беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, 
че е грешница.   
40А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. А 
той отговори: Учителю, кажи.    
41Някой си лихвар имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин 
динария, а другият – петдесет.    
42И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на 
двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече?   
43Симон отговори: Мисля, че онзи, на когото е простил повече. А Той му 
каза: Правилно си отсъдил.   
44И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена? 
Влязох в къщата ти, но ти вода за краката Ми не даде; а тя със сълзи 
обля краката Ми и с косата си ги изтри.    
45Ти целувка не Ми даде за поздрав; а тя, откакто съм влязъл, не е 
престанала да целува краката Ми.     
46Ти с елей не помаза главата Ми; а тя с миро помазва краката Ми.    
47Затова ти казвам: Прощават се многото грехове (защото тя обикна 
много), а на когото малко се прощава, той малко обича.    
48И каза: Прощават ти се греховете.    
49И тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да се питат един 
друг: Кой е Този, Който и греховете прощава?     
50Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир. 
ТАЗИ ЖЕНА ЗНАЕШЕ КАК ДА ПРИЕМЕ ЧОВЕШКИЯ СИН. 
НЕЙНАТА НАГРАДА БЕШЕ ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПРИЕМАНЕТО Й. 
ПРИЕМАЙТЕ ЛИДЕРА НА ЦЪРКВАТА КАКТО БИХТЕ ПРИЕЛИ ИСУС. 
(ПРИНЦИПА НА ИЗПРАТЕНИЯ) 
ЦЪРКВИ, КОИТО ПРИЕМАТ ЛИДЕРА СИ, ГОСТ ГОВОРИТЕЛЯ, С ПОЧИТ 
И УВАЖЕНИЕ СА ПОДРЕДЕНИ ЗА ПО-ГОЛЯМО КОРПОРАТИВНО 
ПОМАЗАНИЕ. 
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ВРЕМЕ  
ТОЧНОСТ 
Исая 40:31 
а онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си,   
ще се издигат с крила като орли,   
ще тичат и няма да се уморят,   
ще ходят и няма да отслабнат. 
ПО-ДОБРЕ Е ВИЕ ДА ЧАКАТЕ ОТКОЛКОТО ДА КАРАТЕ ГОСПОД ЧАКА. 
КОГАТО ИДВАТЕ РАНО НА ЦЪРКВА — ДЕМОНСТРИРАТЕ, ЧЕ ГОСПОД Е ПО-
ВАЖЕН. 
ПИОНЕР ЛИ СТЕ ИЛИ ЗАСЕЛНИК — ПИОНЕРИТЕ ИДВАТ РАНО. 
КОГАТО САМУИЛ ЗАКЪСНЯ, САУЛ СЪГРЕШИ. 
1 Царе 13:8-15 
8Саул чака седем дни според определеното от Самуил време, но понеже 
Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше,   
9Саул каза: Донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той 
принесе всеизгарянето.   
10И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе 
да го посрещне и да го поздрави.   
11А Самуил каза: Какво направи ти? Саул отговори: Понеже видях, че 
народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, а 
филистимците се събраха в Михмас,   
12си казах: Сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм 
отправил молба към ГОСПОДА. Затова дръзнах и принесох всеизгарянето.    
13Самуил каза на Саул: Безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, 
което ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда, а ГОСПОД щеше сега да утвърди 
царството ти над Израел до века.    
14Но сега царството ти няма да устои. ГОСПОД Си потърси човек според 
сърцето Си и него определи да бъде цар над народа Му, понеже ти не спази 
онова, което ГОСПОД ти заповяда.    
15Тогава Самуил стана и си отиде от Галгал в Гавая Вениаминова. А Саул 
преброи народа, който се намираше с него, и те бяха около шестстотин 
мъже. 
ЙОАВ УБИ АМАСА, ПОНЕЖЕ ЗАКЪСНЯ. 
2 Царе 20:4-6 
4Тогава царят каза на Амаса: Събери ми Юдовите мъже до три дни и тогава 
и ти се яви тук.   
5Амаса отиде да събере Юда, но се забави повече от уговореното време, 
което царят му беше определил.    
6Затова Давид каза на Ависей: Сега Савей, Вихриевият син, ще ни направи 
по-голяма пакост от Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го 
преследвай да не би да си намери укрепени градове и да го изпуснеш от 
погледа си. 
2 Царе 20:9-13 
9Йоав запита Амаса: Здрав ли си, брате мой? И Йоав хвана Амаса за 
брадата с дясната си ръка, за да го целуне.    
10Амаса не се предпази от меча, който беше в другата ръка на Йоав. Така 
Йоав го удари с него в корема и изля червата му на земята, без да го удари 
втори път. И Амаса умря. Тогава Йоав и брат му Ависей продължиха да 
преследват Савей, Вихриевия син.   
11А един от Йоавовите момци застана до тялото на Амаса и казваше: 
Който е предан на Йоав и който е на страната на Давид, нека върви след 
Йоав.   
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12А Амаса лежеше овалян в кръвта си сред пътя. И когато момъкът видя, че 
целият народ се спираше, извлече Амаса от пътя в нивата; и понеже видя, че 
всеки, който идваше при него, се спираше, хвърли върху него една дреха.   
13И когато тялото беше преместено от пътя, целият народ тръгна след 
Йоав, за да преследват Савей, Вихриевия син. 
ЙОАВ ПЪРВО ПОПИТА АМАСА ДАЛИ Е ЗДРАВ. МОЖЕ БИ ЕДИНСТВЕНАТА 
ПРИЧИНА ДА ЗАКЪСНЯВАТЕ Е КОГАТО СТЕ БОЛНИ. 
 
СВИДЕТЕЛСТВО 
 
ИЗДИГАНЕ 
ХВАЛЕНИЕ 
Неемия 13:12 
Тогава цяла Юдея донесе в складовете десятъка от житото, от виното и от 
дървеното масло. 
Хвалението носи 10% от новото вино. (ЮДА ОЗНАЧАВА ХВАЛЕНИЕ) 
Исая 61:3 
да наредя за наскърбените в Сион,  
да им дам венец вместо пепел,  
миро на радост вместо плач,  
облекло на хваление вместо унил дух;  
за да се наричат дървета на правда,  
насадени от ГОСПОДА , за да се прослави Той. 
Псалм 149:1-9 
1Алилуя! Пейте на ГОСПОДА нова песен  
и хвалението Му в събранието на светиите.    
2Нека се весели Израел за Създателя си;  
нека се радват сионовите синове за Царя си.    
3Нека хвалят името Му с хора̀; 
с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.    
4Защото ГОСПОД има благоволение към народа Си;  
ще украси кротките с победа.    
5Светиите ще тържествуват славно,  
ще се радват на леглата си.    
6Славословия към Бога ще бъдат в устата им  
и меч остър – от двете страни в ръката им,   
7за да отдават възмездие на народите  
и наказание на племената,   
8за да вържат царете им с вериги  
и високопоставените им с железни окови –    
9за да извършат над тях написания съд!  
Тази чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя! 
Псалм 150:4-6 
4Хвалете Го с тъпанче и хора, 
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки.   
5Хвалете Го с високозвучни кимвали,  
хвалете Го с възклицателни кимвали.    
6Всичко, което диша, нека хвали ГОСПОДА:   
Хвалете ГОСПОДА! 
ДВИЖЕНИЕ — ТАНЦ 
ТАНЦУВАНЕТО УНИЩОЖАВА СКОВАНОСТТА. 
Псалм 149:1-3 
1Алилуя! Пейте на ГОСПОДА нова песен  
и хвалението Му в събранието на светиите.    
2Нека се весели Израел за Създателя си;  
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нека се радват сионовите синове за Царя си.    
3Нека хвалят името Му с хора̀; 
с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.    
Псалм 150:4-6 
4Хвалете Го с тъпанче и хора, 
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки.   
5Хвалете Го с високозвучни кимвали,  
хвалете Го с възклицателни кимвали.    
6Всичко, което диша, нека хвали ГОСПОДА:   
Хвалете ГОСПОДА! 
ХВАЛЕНИЕТО И ТАНЦУВАНЕТО ВЪРВЯТ ЗАЕДНО. 
ВИКАНЕТО И РЪКОПЛЯСКАНЕТО 
Псалм 47:1-9 
1Ръкопляскайте, всички племена,  
викнете към Бога с тържествен глас.    
2Защото Всевишният ГОСПОД е страшен,  
велик Цар е над цялата земя.    
3Покори племена под нас  
и народи под краката ни.    
4Избра за нас наследството ни,  
превъзходната земя на Яков, когото възлюби.  

(Села.)    
5Възлезе Бог с възклицание,   
ГОСПОД с тръбен глас.   
6Пейте на Бога, пейте;  
пейте на нашия Цар, пейте.    
7Защото Бог е Цар на цялата земя;  
пейте с разбиране.    
8Бог царува над народите;  
Бог седи на святия Си престол.    
9Началниците на племената се събраха,   
за да станат народ на Бога Авраамов. Защото земните защитници 
принадлежат на Бога,  
Който е превъзвишен. 
КОГАТО ХВАЛЕНИЕТО, ТАНЦУВАНЕТО, РЪКОПЛЯСКАНЕТО И ВИКАНЕТО 
СЕ ПРАВЯТ ПРАВИЛНО АТМОСФЕРАТА СЕ ПРОМЕНЯ. 
 
ПРЕВЪЗХОДСТВО 
РАЗПОРЕДИТЕЛИ 
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.   
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.   
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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. 
НА НАЦУПЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ИМ БЪДЕ ПОВЕРЕНА 
ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОАЛЕТНАТА. 
РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ ВЛИЯЯТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО НА ПОМАЗАНИЕТО НА 
ЦЪРКВАТА. 
РАДОСТНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ОТГОВОРНОСТИТЕ 
СИ, ТЛАСКАТ ПОМАЗАНИЕТО ОТ ЕДНО НИВО НА ДРУГО. 
 
ФАКТОРИ, КОИТО ОТСЛАБВАТ ПОМАЗАНИЕТО 
19. ДЪЛГИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ОТСЛАБВАТ ПОМАЗАНИЕТО 
20. ГЛУПАВИТЕ ШЕГИ ОТСЛАБВАТ ПОМАЗАНИЕТО 
21. НЕГАТИВНИТЕ КОМЕНТАРИ ОТСЛАБВАТ ПОМАЗАНИЕТО 
- АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРИВИКНИТЕ ТОГАВА НАПУСНЕТЕ. 
- АКО НЕ ВИ ХАРЕСВА НАПУСНЕТЕ 
- АЗ ПРЕДПОЧИТАМ ДА ИМАМ САМО 20 ЧОВЕКА 
- ВОДЕНЕ НА БОРБИ ОТ АМВОНА. 
- „ХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ“ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ВЪРХУ НАСЪРЧЕНИЕ. 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

 1 ЛЕТОПИСИ 29:3-4 
ДАВИД ДАДЕ 3000 ТАЛАНТА ЗЛАТО 
1 ЛЕТОПИСИ 22:14 ХОРАТА ДАДОХА 100000 ТАЛАНТА 

 ЙОАН 12:2 КАК ДА ИЗПЪЛНИМ ДОМА С НАРД.  
 ПОСЛАНИЯТА ЗА РЕФОРМАЦИЯ СА НЕГАТИВНИ ТОЧНО 

КАКТО ОРТОПЕДИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ СА НЕГАТИВНИ. 
 МАСЛО ВЗЕТО ОТ ЕГИПЕТ 

Осия 12:1-7 
Ефрем се храни с вятър и гони източния вятър;  
непрестанно умножава лъжите и насилието;  
сключват завет с асирийците  
и занасят дървено масло в Египет. 
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