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АПОСТОЛСКО ОЦЕНЯВАНЕ 
 
УРОК 20 – АВС 
ОТГОВОРИ 
1.   ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ПОМАЗАНИЕТО НА ЕЗЕКИИЛ.  
1.1. ПРОМЯНА В ПОЗАТА 
Езекиил 1:27-2:1 
27 И видях нещо на глед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка 
страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се 
виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън обиколен със сияние. 28 
Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на 
обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато 
го видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше. 
ГЛАВА  2 
1 И ми рече: Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти говоря. 
Просването на харизматичното движение, последвано от проблясък на Божията 
слава е заместено от стояща поза. Помазанието на Езекиил привежда човек в 
стояща, функционална позиция.  
1.2. ЯСНОТА НА БОЖИЯ ГЛАС 
Езекиил 2:2 
И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави на нозете ми; и чух онзи, който ми 
говореше. 
Това помазание носи ясно долавяне на Божия глас.  
1.3. СВЪРЗВАНЕ С АПОСТОЛСКАТА ЦЕЛ 
Езекиил 2:3 
И рече ми: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовни люде, 
които въстанаха против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до 
тоя днешен ден. 
Езекиил беше изпратеният. Помазанието му е апостолско. Налице е ясно 
разпознаване на Божествен мандат, група от хора, Божествено послание, 
Божествено упълномощаване и Божествена отговорност. 
1.4. РЕАКЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА БУНТ 
Езекиил 2:3-6 
3 И рече ми: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовни люде, 
които въстанаха против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до 
тоя днешен ден. 4 Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а 
ти да им думаш: Така казва Господ Иеова. 5 И, послушали или непослушали, (защото е 
бунтовен дом), пак те ще познаят, че е имало пророк всред тях. 6 И ти, сине човешки, 
да се не плашиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръни и бодили 
около тебе, и да живееш между скорпии; да се не убоиш от думите им, нито да се 
ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом. 
Това помазание действа в бунтовна култура. 
1.5. ИЗЯВЛЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ВЪЗПРИЕМЧИВОСТТА НА 

СЛУШАТЕЛИТЕ 
Езекиил 2:7 
И да им говориш думите Ми, или послушали или непослушали; защото са твърде 
бунтовни. 
Дори да няма „амин” или взаимност от страна на слушателите, това помазание 
работи. 
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1.6. ИЗПЪЛНЕНО С БОЖИЕТО СЛОВО 
Езекиил 2:8-3:3 
8 Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не ставай и ти бунтовник 
като тоя бунтовен дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам. 9 И като 
погледнах, ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга, 10 И Той го разви 
пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридание и 
горко. 
ГЛАВА  3 
1 И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; изяж тоя свитък, и иди, 
говори на Израилевия дом. 2 И тъй, отворих устата си; и той ме накара да ям 
свитъка. 3 И рече ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който ти 
давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го изядох; и беше в устата ми 
сладък като мед. 
Това помазание дава възможност за страстно смилане на Божието Слово. 
1.7. ИЗПРАТЕНО ДО ЦЪРКВАТА 
Езекиил 3:5-6 
5 Защото не си изпратен при люде с непознат език и мъчен говор, но при Израилевия 
дом, 6 не при много племена с непознат език и мъчен говор, чиито думи не разбираш. 
Навярно при такива ако те пращах, те щяха да те послушат. 
Това помазание е предназначено за църквата, народ, който е запознат с духовната 
истина. 
1.8. СЛУЖЕНИЕ НА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ 
Езекиил 3:8 
Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица, и челото ти твърдо против 
техните чела. 
Помазанието на ЕЗЕКИИЛ се характеризира с противопоставяне. То е враждебно 
за онези, които градят неправилно. 
То е като Давид, който се изправя срещу Голиат в Юдея. 
1.9. УМСТВЕНА СИЛА 
Езекиил 3:8-9 
8 Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица, и челото ти твърдо против 
техните чела. 9 Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти; да се не 
боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом. 
Това помазание също се характеризира с умствена сила, разсъждаване и 
интелектуална способност. 
1.10.СПОСОБНОСТ ДА СЕ ДЕЙСТВА В БЛИЗКИ ОТНОШЕНИЯ 
Езекиил 3:15 
Тогава дойдох в Тел Авив при пленниците, които живееха при реката Ховар, и 
настаних се там гдето те бяха настанени; и там останах смаян между тях седем 
дни. 
Това помазание не само дава възможност на човек да проникне в бунтовна 
култура, но и да се настани в бунтовна среда. 
1.11.СПОСОБНОСТ ДА ДЕЙСТВА В ТЪМНИНА 
Езекиил 3:17 
Сине човешки, поставих те страж за Израилевия дом; слушай, прочее, словото от 
устата Ми, и предупреди ги от Моя страна. 
Това е помазанието на стража. То действа в тъмнината, когато всеки спи. 
Това помазание предупреждава. 
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1.12.СПОСОБНОСТ ДА ДЕЙСТВА В УЕДИНЕНИЕ 
Езекиил 3:24 
Тогава Духът влезе в мене, изправи ме на нозете ми, и като ми говори, рече: Иди 
затвори се в къщата си. 
Това помазание придава благодатта да действаш сам, когато възникне нужда. 
1.13.СПОСОБНОСТ ДА ЗАМЪЛЧИШ ПОСРЕД ПРОТИВОПОСАВЯНЕТО 
Езекиил 3:26 
И ще направя езикът ти да залепне за небцето ти, та ще бъдеш ням, и не ще бъдеш за 
тях изобличител; защото са бунтовен дом. 
Себеобуздание посред бунт е характерна черта. 
1.14. СПОСОБНОСТ ДА ГОВОРИШ, КОГАТО ТИ Е НАРЕДЕНО ОТ БОГ 
Езекиил 3:27 
Но когато ти говоря ще отворя устата ти; и ти им кажи: Така казва Господ Иеова: 
Който слуша, нека слуша; и който не слуша, нека не слуша; защото са бунтовен дом. 
Друга характерна черта е да говориш като Божий оракул1. 
1.15.  ЖИВОТ НА СТРАДАНИЕ 
Езекиил 4:4-6 
4 Тогава легни на лявата си страна, и положи на нея беззаконието на Израилевия дом; 
колкото дни лежиш на нея ще носиш беззаконието им. 5 Защото Аз определих 
годините на беззаконието им да ти бъдат съответствено число дни - триста и 
деветдесет дни, така ще носиш беззаконието на Израилевия дом. 6 И като навършиш 
тия, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 
четиридесет дни; по един ден ти определих за всяка година. 
Пратеникът и посланието са едно. Говоренето съответства на начина на живот. 
Това помазание носи благодатта да страдаш.  
2. ПРИНЦИПИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. 
Езекиил беше отнесен в Духа. Той видя храма през очите на Бог. Всяка местна 
църква трябва да бъде апостолски оценена. Построена ли е според  Божествен 
образец? 
2.1. СЛАВАТА НЕ УТВЪРЖДАВА ДОМА 
Езекиил 8:1-5 
 1 А в шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, като седях в къщата 
си, и Юдовите старейшини седяха пред мене ръката на Господа Иеова слетя там 
върху мене. 2 Погледнах, и ето подобие на глед като огън; от това, което се 
виждаше, че е кръстът му и надолу, огън; и от кръста му нагоре, наглед като сияние, 
като че ли беше светъл метал. 3 И Той простря подобие на ръка и ме хвана за 
космите на главата ми; и Духът ме издигна между земята и небето, и пренесе ме чрез 
Божии видения в Ерусалим, до входа на северната порта на вътрешния двор, гдето бе 
поставен възбудителят на ревността идол, който предизвиква ревнование. 4 И, ето, 
славата на Израилевия Бог бе там, както във видението, което видях на полето. 5 
Тогава ми рече: Сине човешки, подигни сега очите си към север. И тъй подигнах очите 
си към север, и, ето, на север от вратата, която води за олтара, при входа стоеше 
тоя възбудител на ревнивост идол. 
Този идол – възбудител на ревност не беше в Асирия, Вавилон или Египет. Той 
беше поставен в храма в Ерусалим. Нито свещениците, нито народът се оплакваха 
от това възмутително нарушаване на Моисеевия завет. Бог и сатана бяха 
поставени един до друг.                         
 

                                                
1 оракул – пророк, прорицател (бел. на преводача) 
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ПРИЧИНИ: 
 УТВЪРЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ВРЪЗКА 

Идолът - възбудител на ревност и славата на Бог бяха поставени един до друг. Тъй 
като Божията слава беше там, хората приеха идола. Те погрешно си направиха 
заключение, че славата утвърждава идола. 
По този начин истина и грешка могат да се случат да бъдат на едно и също място. 
Славата на Бог в една местна църква не утвърждава тази църква. Божията слава е 
дело на благодат. 

 ПОГРЕШНО РАЗБИРАНЕ НА БЛАГОДАТТА 
Въпреки очевидното идолопоклонство славата на Бог в храма беше дело на 
благодат. Тази благодат не означава разрешително да се съгрешава. Това беше 
дълготърпението на Бог, Който чака Своя народ да се покае. Всъщност славата 
остана няколко години. 
Стих 1 споменава 6 и 5. В храма ние виждаме плътско желание (6)  и благодат (5) 
да съществуват съвместно. 

 ВХОДА Е РАВЕН НА ИЗХОДА 
Идолът и славата бяха на входа, който беше равен на изхода. Славата се 
приготвяше да напусне през входа. За невежия човек изглеждаше като че ли 
славата бе влязла. 

2.2. ЕДИНСТВОТО НЕ УТВЪРЖДАВА ДОМА 
Езекиил 8:8-12 
8 Тогава ми рече: Сине човешки копай сега в стената. И като копах в стената, ето 
един вход. 9 И рече ми: Влез та виж нечестивите мерзости, които тия вършат тука. 
10 Влязох, прочее, и погледнах; и ето всякакви подобия на гадове и гнусни животни, и 
всичките идоли на Израилевия дом, изобразени на стената от край до край. 11 И пред 
тях стояха седемдесет мъже от старейшините на Израилевия дом, всред които 
стоеше Яазания Сафановият син, всеки с кадилницата си в ръката си; и гъст облак 
темян се издигаше. 12 Тогава ми рече: Сине човешки, видя ли що правят в тъмнината 
старейшините на Израилевия дом, всички в скришните си стаи за изображения? 
защото си казват: Господ не ни вижда; Господ е напуснал земята. 

Като мина през стената вместо през вратата, Духът преведе Езекиил през 
неподозирано оценяване на дома. 

Забележете 70 старейшини: 
 Те всички бяха заели  едно и също положение – стояха 
 Те всички имаха едно и също видение – стената с идолите  
 Те всички имаха един  и същи „поставен човек” – Яазания 
 Те всички правеха едно и също нещо – покланяха се с кадилниците 
 Те всички казваха едно и също нещо – Господ не вижда 
 Те всички бяха  на едно и също място – стаята с изображенията 

НО ТЕ ВСИЧКИ БЯХА В ТЪМНИНАТА. 
ТОВА Е ПОГРЕШНО ЕДИНСТВО. 
Едно и също положение, видение, външни форми на поклонение, говорене и място 
не могат да бъдат наречени  единство, ако НЯМА СВЕТЛИНА НА БОЖИЕТО 
СЛОВО. 

2.3. ПЛАЧЪТ НЕ УТВЪРЖДАВА ДОМА 
Езекиил 8:14 
Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом; и, ето, там седяха 
жени та оплакваха Тамуза {Прекрасен юнак, обоготворен подир смъртта си.}. 
Тамуз бил син на Семеримус, жена на Нимрод. Тя излъгала, че синът ú бил убит 
от глиган и го представила жив 40 дни по-късно, твърдейки, че това било 
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възкресение. Тя твърдяла, че синът ú бил обещаното потомство (Битие 3:15). 
Всяка година при честването на събитието вавилонския народ ядял боядисани 
яйца и сладкиши с буквата Т след 40-дневен период на пост и жалеене. Празникът 
бил наречен Иштар. 

 Мерзостта, спомената от Бог се състояла в това, че празникът на Вавилон 
сега се чествал в Божия храм. Въпреки че плаченето може да изглежда като нещо 
добро, тук това беше оплакване за вавилонска традиция. 
ВЪПРОС: РАЗГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЪРКВАТА СИ, ЗА ДА ВИДИТЕ 
КОЛКО ВАВИЛОНСКИ (СВЕТСКИ) ТРАДИЦИИ ДЕЙСТВАТ. Напр. 
демокрацията е светска система. 

 Тамуз означава „съсухрен”. Това е символ на миналото. Една църква, 
която е заключена в миналото всъщност „оплаква Тамуз”. 

2.4. „ПОКЛОНЕНИЕТО” НЕ УТВЪРЖДАВА ДОМА 
Езекиил 8:16 
И въведе ме във вътрешния двор на Господния дом; и, ето, във входа на Господния 
храм, между предхрамието и олтара, около двадесет и пет мъже, с гърбовете си към 
Господния храм, и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток. 
Забележете позицията на 25 мъже. Гърбовете им бяха обърнати към храма 
(славата на Господа) и лицата им към слънцето. Те отхвърлиха светлината на Бог 
заради естествена светлина. 
Това е картина на хуманизъм в църквата. Приемането на хомосексуалноста, 
хуманната евтаназия2, абортите и т.н. е приемане на човешки философии в 
църквата. Тези философии са дело на поклонение, което се противопоставя на 
Божията светлина и представят себе си като по-висши от Божието Слово. 
Бог иска поклонение в дух и истина (НЕГОВОТО СЛОВО). 
ПОКЛОНЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЦЕНТРИРАНО В ХРИСТОС / В 
СЛОВОТО. 
Това, което трябва да определи нашето поклонение е не делото на поклонение, а 
на кой, какво и защо се покланяме. 
3. КОГА БОГ ЩЕ ЧУЕ? 
Езекиил 8:18 
Затова и Аз ще действувам с ярост; окото Ми няма да пощади, нито ще покажа 
милост; и макар да извикат в ушите Ми с висок глас, няма да ги послушам. 
Дължината и високия глас на молитвата не са непременно ключове към успешна 
молитва. Бог изисква праведност. 
Яков 5:16 
И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да 
оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 
ПРАВЕДНОСТТА ИЗИСКВА РЕФОРМАЦИЯ: 
Идолът - възбудител на ревност (общите идоли) трябва да бъде разрушен. 
Личните идоли трябва да бъдат разрушени. 
Вавилонските традиции трябва да бъдат премахнати. 
Хуманизмът трябва да бъде разрушен. 
Исая 65:24 
Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам. 
 

 

                                                
2 евтаназия – безболезнено умъртвяване на неизлечимо болен според медицината (бел. на преводача) 


