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ВТОРИ ЧОВЕК - ПРИНЦИПИ 
 
УРОК 15 (АВС) 
 
ПРОЧЕТЕТЕ 2 ЛЕТОПИСИ, ГЛАВИ 23 И 24 
Като използвате подчертаните думи и изречения, обяснете характерните черти и 
ролята на втория човек в контекста на една автономна църква. 
2 Летописи 23 
1 А в седмата година Иодай се усили като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, 
Исмаила Иоанановия син, Азария Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата 
Зехриевия син, та направи завет с тях. 2 И обходиха Юда та събраха левитите от 
всичките Юдови градове, и началниците на Израилевите бащини домове, и дойдоха в 
Ерусалим. 3 Тогава цялото събрание направи завет с царя в Божия дом. И Иодай им каза: 
Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци. 4 Ето 
какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които 
постъпвате на служба в събота, нека стоят вратари при вратите, 5 една трета в 
царската къща, и една трета при портата на основата; а всичките люде да бъдат в 
дворовете на Господния дом. 6 И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и 
ония от левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да 
пазят заръчаното от Господа, 7 И левитите да окръжават царя, като има всеки 
оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при 
влизането му и при излизането му. 8 И тъй, левитите и целият Юда извършиха всичко 
според както заповяда свещеник Иодай, и взеха всеки мъжете си - ония, които щяха да 
постъпят на служба в събота, и ония, които щяха да оставят службата в събота; 
защото свещеник Иодай не разпущаше отредите. 9 И свещеник Иодай даде на 
стотниците цар Давидовите копия и щитчетата и щитове, които бяха в Божия дом. 10 
И постави всичките люде около царя, всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната 
страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма. 11 Тогава изведоха 
царския син, та положиха на него короната и му връчиха божественото заявление, и 
направиха го цар. И Иодай и синовете му го помазаха и казаха: Да живее царят! 12 А 
Готолия, като чу вика от людете, които се стичаха и хвалеха царя, дойде при людете в 
Господния дом, 13 и погледна, и, ето, царят стоеше при стълба си във входа и 
военачалниците и тръбите при царя, и всичките люде от страната се радваха и свиреха 
с тръбите, а певците и ония, които бяха изкусни да псалмопеят, свиреха с музикалните 
инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! заговор! 14 И 
свещеник Иодай изведе стотниците, поставени над силите, та им рече: Изведете я вън 
от редовете, и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: 
Да не я убиете в Господния дом. 15 И така отстъпиха й място: и когато стигна до входа 
на царската къща, убиха я там. 16 Тогава Иодай направи завет между себе си и всичките 
люде и царя, че ще бъдат Господни люде. 17 И всичките люде влязоха във Вааловото 
капище, та го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловият 
жрец, Матан, убиха пред жертвениците. 18 И Иодай постави службите на Господния 
дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил из Господния дом, 
за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с 
веселие и с песни според Давидовата наредба. 19 Постави и вратарите при портите на 
Господния дом, да не би да влиза някой нечист от какво да е нещо. 20 Тогава, като взе 
стотниците, високопоставените, началниците на людете, и всичките люде от 
страната, изведоха царя от Господния дом; и като заминаха през горната порта в 
царската къща, поставиха царя на царския престол. 21 Така всичките люде от страната 
се зарадваха, и градът се успокои; а Готолия убиха с меч. 
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 ГЛАВА 24:1-23                             
24:1 Иоас беше на седем години, когато се възцари, и царува четиридесет години в 
Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее. 2 И Иоас вършеше това, което бе 
право пред Господа, през всичките дни на свещеник Иодай. 3 И Иодай му взе две жени; и 
той роди синове и дъщери. 4 След това, Иоас си науми да обнови Господния дом. 5 И тъй 
събра свещениците и левитите, та им рече: Излезте по Юдовите градове, та съберете 
от целия Израил пари за да се поправя дома на вашия Бог от година до година, и гледайте 
да побързате с работата. Обаче, левитите не побързаха 6 Тогава царят повика 
началника на работата Иодай, та му рече: Защо не си изискал от левитите да съберат 
от Юда и Ерусалим данъка, определен от Господния слуга Моисей да се събира от 
Израилевото общество, за шатъра на свидетелството? 7 (Защото нечестивата 
Готолия и синовете й бяха разстроили Божия дом; още и всичките посветени неща в 
Господния дом бяха посветили на ваалимите). 8 Прочее, по царската заповед направиха 
един ковчег, който туриха извън, при вратата на Господния дом. 9 И прогласиха в Юда и 
в Ерусалим да принасят Господу данък наложен върху Израиля от Божия слуга Моисей в 
пустинята. 10 И всичките първенци и всичките люде се зарадваха и донасяха и туряха в 
ковчега догде се напълнеше. 11 И когато левитите донасяха ковчега при царските 
настоятели, и те виждаха, че имаше много пари, царският секретар и настоятелят на 
първосвещеника дохождаха та изпразваха ковчега, и пак го занасяха и поставяха на 
мястото му. Така правеха от ден на ден, и събираха много пари. 12 И царят и Иодай ги 
даваха на ония, които вършеха делото на служенето в Господния дом; и тези наемаха 
зидари и дърводелци за да обновят Господния дом, още и ковачи и медникари за да 
поправят Господния дом. 13 И така, работниците вършеха работата, и поправянето 
успяваше с работенето им, тъй че възстановиха Божия дом в първото му състояние и го 
закрепиха. 14 И когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и Иодай, и с тях 
направиха съдове за Господния дом, съдове за служене и за принасяне жертви, 
темянници, и други златни и сребърни съдове. Така, непрестанно принасяха всеизгаряния 
в Господния дом през целия живот на Иодая. 15 Но Иодай остаря и стана сит от дни, и 
умря; сто и тридесет години бе на възраст когато умря. 16 И погребаха го в Давидовия 
град между царете, понеже бе извършил добро в Израиля, и пред Бога, и за дома Му. 17 А 
след смъртта на Иодая, Юдовите началници дойдоха та се поклониха на царя. Тогава 
царят ги послуша; 18 и те оставиха дома на Господа Бога на бащите си, и служиха на 
ашерите и на идолите; и гняв дойде върху Юда и Ерусалим поради това тяхно 
престъпление. 19 При все това, Бог им прати пророци за да ги обърнат към Господа, 
които заявяваха против тях; но те не послушаха. 20 Тогава Божият Дух дойде на 
Захария, син на свещеник Иодай, та застана на високо място над людете и рече им: Така 
казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие 
оставихте Господа, то и Той остави вас. 21 Обаче, те направиха заговор против него и с 
царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом. 22 Цар Иоас не си спомни 
доброто, което му беше показал Иодай, неговият баща, но уби сина му; а той, като 
умираше рече: Господ да погледне и да издири. 23 И в края на годината, сирийската 
войска възлезе против Иоаса; и като дойде в Юда и Ерусалим, изтребиха всичките 
народни първенци изсред людете, и изпратиха всичките користи, взети от тях, до царя 
на Дамаск. 
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ОТГОВОРИ – УРОК 15 (АВС) 
ВТОРИ ЧОВЕК - ПРИНЦИПИ 
След смъртта на Охозия, Готолия убива царските наследници и си присвоява трона. 
Йосавеета, жена на свещеник Йодай, скрива Йоас, наследникът на трона и по този 
начин запазва родословието на Давид. 
ЙОДАЙ ПРЕДСТАВЯ ОБРАЗА НА ВТОРИЯ ЧОВЕК ВЪВ ВОДАЧЕСТВОТО, 
КОЙТО УСТАНОВЯВА ПОЗИЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК (ЙОАС) И ГО 
ПОДКРЕПЯ ДОЖИВОТНО. Положението на втория човек не е нито временно, нито 
„стъпало” към мястото на поставения човек. Това е призив за цял живот. 
В Йодай виждаме характерните черти и ролята на втория човек. Тук цар Йоас е 
образ на законно поставения човек от Давидовото потекло.  
1.  В седмата година  
Седем е числото на почивка. Благодатта на Йодай е крайно необходима, за да 
достигне една църква до почивка (непрекъснат поток, липса на 
конфликт/„търкания”). Йодай бе свещеник. Той представя свещеническо помазание, 
което донася управленческа почивка в църквата. 
2.  Иодай се усили 
Йодай се укрепи. Той се придвижи към силова позиция. Няма нищо лошо в личното 
усилване и благоденствие. Личното усилване води до влияние. Йодай използва 
влиянието си за Божието царство. Служеше на Йоас от позиция на сила. Не се 
нуждаеше от Йоас, за да се усили. 
3. взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаила Иоанановия син, Азария 
Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата Зехриевия син, та направи завет с 
тях. 
3.1. Йодай направи завет с други синове. Той засили царството на Юдея чрез 
синовство. Местната църква не е основана на членство, а на синовство. Лесно е да 
влезеш в завет със собствените си синове. Йодай влезе в завет с други синове – онези, 
отгледани под нечие друго служение или синове, които не са биологични. В една 
автономна църква винаги ще има синове, които напускат и „други синове”, които 
влизат. 
Синовете се покоряват, влизат във владение на видението на поставения човек, 
почитат и защитават поставения човек. Вторият човек трябва да привежда „други 
синове”. 
3.2. Йодай направи завет с 5 синове. Това е пророческа картина на петкратното 
служение, действащо в една местна църква. Благодатта на Йодай е изключително 
необходима, за да се установи петкратното служение в една местна църква, защото 
тази благодат придава сигурност на поставения човек. Някои поставени хора се 
страхуват от петкратното служение, действащо в местните им църкви, поради страха 
от подкопаване на техните позиции. 
4. събраха левитите от всичките Юдови градове, и началниците на Израилевите 
бащини домове 
Йодай установи служение в екип. Той навлезе в ползите на свързването. Придвижи се 
от личностно усилване към водаческо усилване. Приведе левитите и бащите в дома. 
Тази благодат доведе духовна зрялост в дома. За целите на Бога е нужна духовна 
зрялост. Нуждаем се от синове и бащи в един и същи дом. Тази благодат свързва две 
поколения в дома. 
5. цялото събрание направи завет с царя 
Когато позицията на Йодай се укрепи поради факта, че беше привел бащи и синове в 
дома, това не причини разцепление или заграбване на властта, а създаде платформа, 
на която събранието да направи завет с царя. 
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Вторият човек трябва да създаде платформа за хората, за да влязат в завет с 
поставения човек. 
6. Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци. 
Заветът имаше цел – да установи това, което Господ бе говорил. Божието Слово 
постановяваше законното управление на Давидовите потомци. Божието Слово се 
нуждае от човек, за да се изпълни – Корнилий се нуждаеше от Петър1, Онисим се 
нуждаеше от Павел2, Павел се нуждаеше от Варнава3. Йодай застана на мястото си, за 
да установи Божията воля. Той видя Божия план и работеше за установяването му. 
Йоас беше Божията воля за водачество – Йодай го утвърди. Той работеше здравата, 
за да утвърди нечие друго служение. Йоас беше все още дете, но призивът да бъде цар 
беше единствено върху него. Служението на Йодай бе да утвърди нечие друго 
служение. 
Вторият човек утвърждава мястото на първия – поставения човек, когото Бог е 
изпратил. 
7. 
4 … една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате на 
служба в събота, нека стоят вратари при вратите, 5 една трета в царската къща, и 
една трета при портата на основата; а всичките люде да бъдат в дворовете на 
Господния дом. 6 И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и ония от 
левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да 
пазят заръчаното от Господа. 
Църквата не е купчина камъни, но сграда, която е обиталището на Бог. За да бъде 
едно здание Божие обиталище, камъните трябва да бъдат поставени правилно на 
местата си. Йодай постави хората правилно, за да служат. Когато тази благодат 
присъства в една църква, хората са поставени точно в призванията си. 
8. И левитите да окръжават царя, 
Йодай осигури на водача защита от всички страни. Тази благодат осигурява закрила 
на поставения човек. 
Правилният втори човек осигурява поставен човек да е защитен от всички страни. 
9. И свещеник Иодай даде на стотниците цар Давидовите копия и щитчетата и 
щитове, които бяха в Божия дом. 
Йодай усили хората. Той постави Давидовите оръжия в ръцете на хората. Нужно е 
Давидовите оръжия да бъдат в ръцете на хората. Не цар Йоас направи това, а Йодай. 
Това е символ на общо усилване чрез поклонение, слово и воюване - Давидовите 
оръжия. 
Вторият човек трябва да поеме отговорността да екипира хората. 
10. изведоха царския син, та положиха на него короната и му връчиха божественото 
заявление 
10.1. ХОРАТА СЛОЖИХА КОРОНАТА НА ЦАР ЙОАС 
Под благодатта на Йодай хората поставиха короната на правилното ú място. Властта 
се придвижи от народа към поставения човек. Нашите църкви трябва да се 
придвижат от общия манталитет към теократичен начин на мислене. Властта във 
видението и насоката за движение на църквата трябва да бъде предадена на 
поставения човек. Йодай създаде култура, в която това се случва. 
Вторият човек трябва да приведе хората до това място. 
 
 
 

                                                
1 виж Деяния на Апостолите 10:1-6 (бел. на преводача) 
2 виж Колосяни 4:9 и Филимон 1:10-18 (бел. на преводача) 
3 виж Деяния на Апостолите 4:36-37; 9:26-30; 13:2; 13:43; 14:14 -22 (бел. на преводача) 
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10.2. НАРОДЪТ ВРЪЧИ БОЖЕСТВЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЦАР ЙОАС 
Божественото заявление е равносилно на Божието Слово. Как може паството да дава 
Божието Слово на поставения човек, ако казваме, че той е човекът със Слово от 
Господа? 
Повечето поставени хора са твърде заети с изискванията на хората за венчавки, 
благодарствени служби, рождени дни и погребения. Така Божието Слово е задушено. 
В културата на Йодай, паството освобождава поставения човек да се отдаде на 
молитвата и на Словото. Дейностите по поддържане са предадени на други хора. 
В КУЛТУРАТА НА ЙОДАЙ ОТ СТРАНА НА ПАСТВОТО ИМА ЯСНО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ДА ЧАКА НА ГОСПОДА. 
Деяния 6:3-4 
3 И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа 
и с мъдрост, които да поставим на тая работа. 4 А ние ще постоянствуваме в 
молитвата и в служение на словото. 
11.  Да живее царят! 
Йодай искаше царят да живее. 
Тази благодат е посветена на дългоденствието на поставения човек. Няма желание за 
поемане на служението му. 
Един добър втори човек не желае смъртта на своя поставен човек, за да може да 
поеме служението му.  
12. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор! 
Промените, направени от Йодай (преобразувание) разобличиха  Готолия. 
Когато благодатта на Йодай присъства, управленческите демони излизат, бягайки. 
Вторият човек трябва да носи това помазание, за да изложи на показ 
управленческите нечисти духове в църквата. 
13. И така отстъпиха й място: и когато стигна до входа на царската къща, убиха я 
там. 
Йодай вдъхна общ манталитет, за да разчупи незаконни структури. Йоас не трябваше 
да се справя с Готолия – хората извършиха това под влиянието на Йодай. 
Вторият човек трябва да повлияе на хората да се справят с Езавел, Готолия, Корей и 
т.н. 
14. Тогава Иодай направи завет между себе си и всичките люде и царя, че ще бъдат 
Господни люде. 
Йодай  осигури хората да държат вниманието си на Царя на Царете. Предпази хората 
от това да направят водача си обект на поклонение. Той приведе всички хора, 
включително царя, до място, където върховната власт и господство на Бог бяха 
признати. Чрез завет осигури признанието на всички хора, че принадлежат на Бог. 
Благодатта на втория човек предпазва хората от идолопоклонничество на 
поставения човек. Тази благодат също осигурява признанието, че народа 
принадлежи на Бог. 
15. И всичките люде влязоха във Вааловото капище, та го събориха, жертвениците 
му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловият жрец, Матан, убиха пред 
жертвениците. 
Хората изпочупиха идолите. Народът се промени под благодатта на втория човек. 
Благодатта на втория човек трябва да придвижи служението от презвитерския съвет 
към хората.  
16. И Иодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, 
които Давид беше разпределил из Господния дом, за да принасят Господните 
всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и с песни според 
Давидовата наредба. 
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Постави и вратарите при портите на Господния дом, да не би да влиза някой нечист 
от какво да е нещо. 
Йодай установи протокол в дома. Свещениците и левитите трябваше да принасят 
всеизгарянията с веселие и песни. Вратарите трябваше да осигурят никой нечист 
човек да не влиза. Той свърза Давид с Моисей. Превъзходството на Моисей и 
харизмата4 на Давид бяха върнати в дома. 
17.  поставиха царя на царския престол 
Йодай се придвижи от личностно усилване към общо усилване, към усилване на 
поставения човек. Придвижи царя от храма към трона. Защити царя от това да 
действа като свещеник. Той не направи място за царя да съгреши в областта на 
неговия/царския призив. 
Вторият човек трябва да осигури призива и функцията на поставения човек да се 
установят в местната църква. 
18. И Иоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичките дни на 
свещеник Иодай. 
Йодай имаше възпиращо влияние върху Йоас. Докато Йодай беше жив, Йоас не 
обърка нещата. 
Вторият човек има благотворно възпиращо влияние върху поставения човек. 
19. И Иодай му взе две жени; и той роди синове и дъщери. 
Йодай желаеше умножаване и удвояване на поставения човек. Той искаше да запази 
семето на поставения човек. Беше загрижен за непрекъснатостта и постоянството на 
Божията воля. Искаше поставения човек да има синове, които да носят мантията на 
служението. В Йодай няма и сянка от ревност. 
Любовта на втория човек, посвещението и призива му са показани чрез желанието му 
да види повече водачи от типа на поставения му човек. 
20. След това, Иоас си науми да обнови Господния дом. 
Йодай постави платформа за преобразувание. Културата, създадена от Йодай 
въздейства на сърцето на Йоас. 
Вторият човек трябва да създаде платформа, за да настане реформация. 
21. И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели, и те виждаха, че 
имаше много пари, царският секретар и настоятелят на първосвещеника дохождаха 
та изпразваха ковчега, и пак го занасяха и поставяха на мястото му. Така правеха от 
ден на ден, и събираха много пари. 
Икономическо благосъстояние настъпва в атмосфера, създадена от Йодай. 
22. И царят и Иодай ги даваха на ония, които вършеха делото на служенето в 
Господния дом; и тези наемаха зидари и дърводелци за да обновят Господния дом, още 
и ковачи и медникари за да поправят Господния дом. 
Веднъж след като позицията на царя бе установена, виждаме Йодай да заема второ 
място. Той никога не заграби властта на поставения човек. 
Служението на втория човек съществува, за да установи поставения човек и да 
работи с него. 
23. И така, работниците вършеха работата, и поправянето успяваше с работенето 
им, тъй че възстановиха Божия дом в първото му състояние и го закрепиха. 
Културата на Йодай приведе дома в първото му състояние – процес на истинско 
преобразуване. 
24. непрестанно принасяха всеизгаряния в Господния дом през целия живот на Иодая. 
Докато беше жив Йодай, беше установена култура на жертвено поклонение. 
 
 
                                                
4 Харизма – действащ в дарбите на Святия дух; също означава човек с голяма привлекателност или с 
изключителна дарба (бел. на преводача) 
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25. сто и тридесет години бе на възраст когато умря. 
Йодай живя повече от 120 години. Заради откровеността и посвещението му към 
водача, той бе благословен с дълъг живот. 
26. И погребаха го в Давидовия град между царете, понеже бе извършил добро в 
Израиля, и пред Бога, и за дома Му. 
26.1. ПОГРЕБАН МЕЖДУ ЦАРЕ 
Йодай получи същата чест като поставения човек. 
26.2. ИЗВЪРШИ ДОБРО И ПРЕД БОГА, И ЗА ДОМА МУ 
Много хора обичат да правят добро само пред Бога. Йодай извърши и двете. Когато 
установиш поставения човек, вършиш добро „и пред Бога, и за дома му”. 
27. 
17 А след смъртта на Иодая, Юдовите началници дойдоха та се поклониха на царя. 
Тогава царят ги послуша; 18 и те оставиха дома на Господа Бога на бащите си, и 
служиха на ашерите и на идолите; и гняв дойде върху Юда и Ерусалим поради това 
тяхно престъпление. 
След смъртта на Йодай царят послуша своите водачи вместо Бог. Това е символ на 
презвитерианска система. Царството пропадна до идолопоклонство. Заветът с 
Господ, да бъдат Негови хора, бе нарушен. 
Вторият човек не само установява система на управление на поставения човек, но 
също така осигурява тя да остане активна. 
28.  
19 При все това, Бог им прати пророци за да ги обърнат към Господа, които заявяваха 
против тях; но те не послушаха. 
След смъртта на Йодай пророческия глас бе отрязан. 
29. 
20 Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Иодай, та застана на 
високо място над людете и рече им: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните 
заповеди? Няма да успеете; понеже вие оставихте Господа, то и Той остави вас. 21 
Обаче, те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора 
на Господния дом. 
Тук отново виждаме гласът на Бога да е отрязан след смъртта на Йодай. 
Вторият човек създава култура на слушане на Божия глас. 
30.  
23 И в края на годината, сирийската войска възлезе против Иоаса; и като дойде в 
Юда и Ерусалим, изтребиха всичките народни първенци изсред людете, и изпратиха 
всичките користи, взети от тях, до царя на Дамаск. 
Докато Йодай беше жив, сирийците бяха държани настрана. Смъртта му отвори 
врата за сирийско нашествие. 
Вторият човек също така защитава църквата от нахлуване на демонични сили. 
 
 


