
 

 

 

 
ДАВИД ПОБЕЖДАВА ГИГАНТИ, 

за да наследи трона (първа част) 

 

Великите достижения никога не са лесни. Няма лесен път към успеха. Наследяването на трона е 

трудна задача, но е задача, заслужаваща всички усилия, които можем да направим. Давид срещна 

много гиганти по пътя си към трона и той ги победи всичките. 

„Гигант“ е всичко, което стои като бариера и ти пречи да стигнеш целта си. „Гигантите“ могат да 

бъдат личности като Саул или навици като похот и пристрастяване, или нездравословен изблик на 

чувства като гняв и нетърпение, или отмъстителен дух. Всички тези, и не само те, се изправиха срещу 

Давид и можеха да прекъснат пътуването му към трона, но Давид ги преодоля всички. 

Давид можеше да убие Навал в гнева си и това щеше да опетни името му (1 Царе 25:13,17,21-35). 

Давид можеше да отвърне на критиките на братята си и вниманието му щеше да се отмести от 

важните неща (1 Царе 17:28-32). 

Пътят към трона е постлан с гиганти. Само тези, които ги надвият, ще достигнат целта си и ще наследят 

трона. Ще бъдеш ли ти един от тях?  

„Аз не знам какъв е ключът към успеха, но ключът към провала е да опитваш да угодиш на 

всички.“, Бил Косби. 

 

ПОКОРСТВО И НОВОРОЖДЕНИЕ НА ПРАКТИКА 
(1 Царе 13:13-14; 16:1; Деяния 13:22; Исая 1:19; Притчи 28:13; 2 Летописи 26:5; Исая 3:10-11;  

3 Йоан 2; Лука 11:28) 

 
Давид беше мъж по Божието сърце (1 Царе 13:13-14; 16:1; Деяния 13:22). Това беше основата за 

наследяването на трона. 

Личното покорство на Божието Слово е път за благословение на всеки вярващ.  Ако желаем да се 

покоряваме и го правим, ние ще ядем доброто на земята (Исая 1:19). Господ Исус каза, че 

благословени са онези, които слушат Божието Слово и го изпълняват (Лука 11:28). 

Покорството ще ни да де възможност да поемем по пътя на успеха.  Непокорството само ще 

стесни кръга на нашите благословения и ще ни попречи да прогресираме. Нашето покорство трябва 

да бъде на практика, не на думи, охотно, незабавно, радостно и тотално. 

Новорождението (обръщането от греховете) е основата на истински успешния живот (Притчи 

28:13; 2 Летописи 26:5; Исая 3:10-11; 3 Йоан 2). Грехът винаги донася укор, позор и провал (Притчи 

14:34; Псалми 119:67; 107:17-20; Исус Навиев 7:1-26). 

 

ПОТИСКАЩАТА НЕЗНАЧИТЕЛНОСТ И ПОСВЕЩЕНИЕТО 

(1 Царе 17:12,14; 2:8; 9:1-27; 15:17; Амос 7:14-15; Съдии 6:15; 8:22-23; Матей 4:18-22; Деяния 4:13; 

Притчи 22:29; 12:24; Еклесиаст 9:10) 

 

Есей имаше осем сина и Давид беше най-малкият и неизвестен сред тях (1 Царе 17:12,14). Като 

най-малък и незначителен, на него се падаше „честта“ да надзирава овцете. Дори когато Самуил 

дойде във Витлеем, за да помаже новия цар, братята на Давид присъстваха на церемонията по 

помазването, докато Давид беше оставен в пустинята да гледа овцете (1 Царе 16:1-13). Обаче Бог го 

извика и от там, за да го помаже за цар. 

Днешният ти скромен живот не е препятствие за успеха ти. Това е временен проблем и не трябва 

да го приемаш за постоянно препятствие. Бог се е специализирал в издигането на незначителните от 

бунището и в поставянето им между царете (1 Царе 2:8). 
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Бог взе Саул от слугинската работа по издирване на загубените ослици и му даде царството (1 

Царе 9:1-27; 15:17). Бог взе Амос от подир говедата и го направи мощен пророк (Амос 7:14-15). 

Христос взе галилейските рибари и ги превърна в апостоли, които направиха история (Матей 4:18-22; 

Acts 4:13). Бог издигна Гидеон от незначителността до уважението на нацията (Съдии 6:15; 8:22-23). 

Обаче, можем да забележим, че всеки един от онези, които бяха издигнати от незначителното си 

положение до известност и уважение, бяха посветени на работата си (Еклесиаст 9:10). Давид, Амос, 

Саул, апостолите – всички те бяха заети с вършенето на нещо стойностно. В Божията програма няма 

място за мързел и безделие. Трудолюбивите ще управляват и ще стоят пред царе (Притчи 22:29; 

12:24). „Единственото място, където “постижение” стои преди “работа” е речникът.“, Доналд 

Кендал (Гл. председател, Pepsi Co.) 

 

ПРОПУСКАНЕ НА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИТЕ ПРЕЦЕНКИ 
(1 Царе 17:28-58; Неемия 4:1-3; 6:6; Числа 12:1-16; 16:1-35; Съдии 8:1-3; 12:1-10; Йоан 7:1-15) 

 

Давид се намери единственият, който можеше да занесе храна на братята си на фронтовата 

линия и да отнесе новини обратно на баща си (1 Царе 17:17-18, 20-22). По времето, когато вършеше 

тази работа, той стана свидетел на затрудненото положение на Израил (1 Царе 17:23-27). Той беше 

провокиран и реши да действа, но по-големите му братя пренебрежително го смъмриха, обвиниха го 

във лицемерие, гордост, липса на възпитание, небрежност при изпълнението на преките си 

задължения по гледане на овцете и т.н... Давид се защити с няколко думи, но не се отклони от 

изпълнението на мисията си (1 Царе 17:28-58). 

Пропусни недоброжелателните забележки на твоите критици и крачи твърдо към постигането на 

целта си. Критиците никога няма да имат последната дума в твоя живот. Амин! 

Исус беше критикуван от Своето семейство (Йоан 7:1-15). Неемия беше критикуван дори и 

измежду своите (Неемия 4:1-3; 6:6). Мойсей беше критикуван както от свои, така и чужди (Числа 

12:1-16; 16:1-35).  

„За  да нямаш критици не прави нищо, не казвай нищо, бъди нищо.“ Елберт Хубард 


