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НЕАКУРАТНИЯТ ПОСТАВЕН ЧОВЕК 
 
УРОК 24 (АВС)  
 
ВЪПРОС 
 
ПРОЧЕТЕТЕ 2 ЛЕТОПИСИ 26 
 
ЦАРЕТЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ ИЗОБРАЗЯВАТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК НА 
МЕСТНАТА ЦЪРКВА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ОЗИЯ КАТО ПРИМЕР ПОСОЧЕТЕ 
НЕТОЧНОСТИТЕ В НЕГОВИЯ ЖИВОТ/ВОДАЧЕСТВО. 
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ОТГОВОРИ -  УРОК 24 
НЕАКУРАТНИЯ ПОСТАВЕН ЧОВЕК (ОЗИЯ) 
 

1. НЕПРАВИЛНИ ПРИОРИТЕТИ 
ТОЙ ПЪРВО УКРЕПИ ТЪРГОВСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮДЕЯ. 

2 Летописи 26:2 
Той съгради Елот и го възвърна на Юда след като баща му царят заспа с бащите си. 
Той съгради Елот – пограничен пристанищен град за Соломоновата флота. Това 
беше мястото на провала на Йосафат (2 Летописи 20:36-37). В последните си дни 
Йосафат стана търговец. Тъжно е, когато един цар с мандат да покаже Божието 
царство стане търговец. 
Това действие от страна на Озия показва слабост в приоритетите. Като съгради 
първо Елот той стана по-скоро зает със строене на кораби, с износ и внос, 
отколкото с разчупване на идоли и ашери. 

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРАВЕДНОСТТА 
2 Летописи 26:4 
Той върши това, което бе право пред Господа, напълно според както беше сторил 
баща му Амасия. 
Чувството му да върши право бе ограничено от бащиния му пример. Той надмина 
баща си в икономическите постижения, но не го надмина в праведност. Това, 
което бе право пред Господа определяше поведението му до бащиния му пример. 

3. ТАЙНСТВЕНО ТЪРСЕНЕ НА БОГ 
2 Летописи 26:5 
И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до когато 
търсеше Господа, Бог му даваше успех. 
Той търсеше Бог. Това изглежда като добро нещо. Но търсенето на Бог от негова 
страна изглежда мотивирано по-скоро от „видения”, отколкото от искрен интерес 
на сърцето. Интерес от едно искрено сърце би се характеризирал с разрушаване на 
идоли. 

4. ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА НАШЕСТВИЕ НА ВРАГА 
2 Летописи 26:6 
Той излезе та воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на 
Явни, и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между 
филистимците. 
Той събори стените. Това също изглежда като добро нещо, но когато събориш 
стените, ти се отваряш за влияние от страна на езически народи. 

5. ТОЙ СТАНА ИЗВЕСТЕН – НЕ БОГ 
2 Летописи 26:7-8 
7 И Бог му помогна против филистимците, и против арабите, които живееха в Гур-
ваал, и против маонците. 8 И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу 
дори до входа на Египет, защото стана премного силен. 
Името му означава „сила на Йехова”. Той използва силата на Йехова, за да „стане 
премного силен”. 
Този цар градеше собственото си царство – не Божието. 

6. ЗАЩИТАВА ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ 
2 Летописи 26:9 
Озия съгради и кули в Ерусалим, върху портата на ъгъла, върху портата на долината 
и върху ъгъла на стената, и ги укрепи. 
Когато човек гради собственото си царство, трябва да го пази и защитава. Озия 
съгради кули, за да наблюдава собственото си царство. 
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7.  РАЗСЕЙВАНЕ ОТ ЦЕЛТА 
НЕПРАВИЛНО ТЪРСЕНЕ 
2 Летописи 26:10 
Съгради още кули в пустинята, и изкопа много кладенци, защото имаше много 
добитък и по ниските места и по поляната, имаше и орачи и лозари в планините и на 
Кармил; защото обичаше земеделието. 
Истинската му любов не бе Бог – беше земеделието. Тук виждаме цар с мандат да 
покаже Божието царство. Вместо това той избира земеделието. 

8. МОЩНА АРМИЯ, НО НЯМА СЧУПЕНИ ИДОЛИ 
2 Летописи 26:11-15 
11 При това, Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове, 
според числото им, което се преброи от секретаря Еиил и настоятеля Маасия, под 
ръководството на Анания, един от царските военачалници. 12 Цялото число на 
началниците на бащините домове, на силните и храбри мъже, беше две хиляди и 
шестстотин. 13 Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и 
петстотин души, които се биеха с голямо юначество, за да помагат на царя против 
неприятелите. 14 Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и 
брони, лъкове и камъни за прашки. 15 И в Ерусалим направи машини, изобретени от 
изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне 
на стрели и на големи камъни. И името му се прочу на далеч; защото му се помагаше 
чудно, догдето стана силен. 
Той разви защитна система, надхвърляща неговото време. Нуждата води до 
изобретение. Мотивът му беше нуждата да защити своето царство, не Божието 
наследство. Той не разруши нито една незаконна структура на поклонение в 
армията си. Не завладя идоли или високи места. Служението му стана неговото 
“високо място”. 

9. ПРЕСИЧА ГРАНИЦАТА НА ВЛАСТТА СИ 
2 Летописи 26:16-21 
16 Но, когато стана силен, сърцето му се надигна та се отдаде на поквара; и извърши 
престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм за да покади 
върху кадилния олтар. 17 А свещеник Азария влезе подире му, и с него осемдесет 
Господни свещеници, храбри мъже; 18 и възпротивиха се на цар Озия, и му рекоха: Не 
принадлежи на тебе, Озие, да кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите 
потомци, които са посветени, за да кадят; излез из светилището, защото си 
извършил престъпление, което не ще ти бъде за почит от Господа Бога. 19 А Озия, 
който държеше в ръката си кадилница, за да кади, разяри се; и като се разяри на 
свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, 
близо при кадилния олтар. 20 И първосвещеник Азария и всичките свещеници 
погледнаха на него, и, ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят от 
там; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. 21 И цар 
Озия остана прокажен до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща като 
прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а син му Иотам бе над царския 
дом и съдеше людете на земята. 
Когато положението и царството му бе установено, той осъзна, че 
свещеничеството бе единствената област, която не бе завладял. Той наруши 
духовна власт в стремежа си да принесе тамян. Беше осъден за своето намерение. 

10. ПОГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО 
УПЪЛНОМОЩАВАНЕ 

Името му означава „укрепен от Йехова”. 
- той завладя икономически територии (Елот) 
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- победи зли наклонности (вършеше това, което бе право) 
- победи безразличието (търсеше Господа) 
- завладя животновъдството 
- завладя в земеделието 
- той победи враговете си (филистимци, араби, маонци) 
- завладя военно (мощна армия с мощни оръжия) 
- победи тъмнината 

2 Летописи 26:15  
И в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на 
кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне на стрели и на големи камъни. И 
името му се прочу на далеч; защото му се помагаше чудно, догдето стана силен. 
Завладяванията му бяха главно икономически и политически – не духовни. 
От положение на икономическа и политическа сила той търсеше да завладее 
свещеничеството. С властта дойде самонадеяността и гордостта. Той имаше 
намерение да принесе тамян – преминавайки границата на призванието си. 
Заради това беше поразен с проказа и недопускан в храма. Живееше в изолация, 
не се радваше на плодовете на своя труд. 
Озия не осъзна, че Бог му помогна. Смяташе, че е станал велик поради 
собствената си сила. Стремеше се към служение, което не бе негово. 
ТОЙ ПОГРЕШНО ИЗТЪЛКУВА БОЖЕСТВЕНОТО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И 
ПОМОЩ. ПРОПУСНА ДА ВИДИ БОЖИЯТА СИЛА В ЖИВОТА СИ. СВИКНА 
ДА УПРАВЛЯВА НАВСЯКЪДЕ. ЧУВСТВАШЕ, ЧЕ МУ Е НУЖНО ДА 
УПРАВЛЯВА СЪЩО И В ХРАМА. БЕШЕ ПОБЕДЕН ОТ СОБСТВЕНАТА СИ 
ГОРДОСТ. 

11. БЛОКИРАНЕ НА КРЪГОЗОРА 
 Когато укрепи търговското положение на Юда, ИКОНОМИКАТА БЕ 

ВИДЯНА. 
 Когато вършеше право, НЕГОВИЯТ БАЩА БЕ ВИДЯН. 
 Когато търсеше Бог, ЗАХАРИЯ БЕ ВИДЯН. 
 Когато разруши стените, ВРАГЪТ БЕ ВИДЯН. 
 Когато съгради кулите НЕГОВОТО ЦАРСТВО БЕ ВИДЯНО. 
 Когато съгради защитната система, АРМИЯТА МУ БЕ ВИДЯНА. 
 Когато отиде в храма ОСЪЖДЕНИЕ БЕ ВИДЯНО. 

ТОЗИ ЦАР САМ ПОПРЕЧИ НА НАРОДА ДА ВИДИ БОГ. 
ТОЗИ ЦАР НЕ РАЗЧУПИ ИДОЛИ, НЕ ОБЕДИНИ НАРОДА ЗА МОЛИТВА, НЕ 
ПРАЗНУВА ПАСХАТА, НЕ РАЗВИ СТРАСТ В НАРОДА ЗА БОГ. 
ТОВА Е ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО ПРЕЧИ НА НАРОДА ДА ВИДИ БОГ. 
БЕШЕ КАТО НЕБОСТЪРГАЧ, КОЙТО ПРЕПРЕЧВА СЛЪНЦЕТО. 
ЕТО ЗАЩО ЧАК, КОГАТО ТОЙ УМРЯ ИСАЯ МОЖА ДА ВИДИ ГОСПОДА. 
Исая 6:1 
В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, 
и полите Му изпълниха храма. 
Смъртта  му беше това, което задейства пророческо служение. 
Озия представя днес блестящия поставен човек/служения, които пречат на хората 
да видят Бог. 

12. ИЗОЛАЦИЯ 
Озия бе поразен с проказа. Той бе отлъчен от народа си и от храма. Беше отделен 
от присъствието на Бог, което носи откровение. Трябваше да живее в минало 
откровение. 
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2 Летописи 26:18-21 
18 и възпротивиха се на цар Озия, и му рекоха: Не принадлежи на тебе, Озие, да 
кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да 
кадят; излез из светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде 
за почит от Господа Бога. 19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да 
кади, разяри се; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му 
пред свещениците в Господния дом, близо при кадилния олтар. 20 И първосвещеник 
Азария и всичките свещеници погледнаха на него, и, ето, бе прокажен на челото си; и 
побързаха да го извадят от там; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го 
беше поразил. 21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; и живееше в 
отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а син му 
Иотам бе над царския дом и съдеше людете на земята. 

13. ПРОИЗВЕЖДА УВРЕДЕНИ СИНОВЕ 
2 Летописи 27:2 
Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както бе направил баща му Озия; 
обаче не влезе в Господния храм. Но людете още се покваряваха. 
Озия нямаше взаимоотношение със сина си и синът му нямаше взаимоотношение 
с Бог. Синът му Йотам взе решение да не ходи в храма. Той зле разбра Божието 
осъждение. Той не бе прокажен, но се държеше като прокажен. 

14. НЕУСПЕХ ДА ПРИВЕДЕ ОБЩИЯ ПРЕХОД 
2 Летописи 27:2 
Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както бе направил баща му Озия; 
обаче не влезе в Господния храм. Но людете още се покваряваха. 
Озия не успя да донесе преход в хората – те все още се покваряваха. 
 
ЖИВОТЪТ МУ МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНЕН С АПОСТОЛ ПАВЕЛ, 
ПРАВИЛНИЯ ПОСТАВЕН ЧОВЕК. 
Филипяни 1:12 
А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване 
на благовестието, 
ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЛУЧИ В ЖИВОТА МУ СЪДЕЙСТВА ЗА 
БЛАГОВЕСТИЕТО – ДОНЕСЕ СЛАВА НА БОГ. 

 Когато отиде на реката да се моли, Лидия беше спасена. 
Деяния на Апостолите 16:13-14 
13 А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че 
става молитва; и седнахме та говорихме на събраните там жени. 14 И някоя си 
богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, 
слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. 

 Когато беше затворен в затвора, тъмничарят и семейството му бяха 
спасени. 

Деяния на Апостолите 16:30-31 
30 и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? 31 А те казаха: 
Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти. 

 Когато корабокрушира, островитяните преживяха Божията 
благодат. 

Деяния на Апостолите 28:8-9 
8 И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе 
при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. 9 Като стана това, и 
другите от острова, които имаха болести дохождаха и се изцеляваха; 



Copyright © Dr. S. Y. Govender  6/6 

 Когато беше в затвора в Рим, това бе възможност за езичниците да 
чуят благовестието. 

Деяния на Апостолите 28:29-31 
29 [И като рече това, юдеите си отидоха с голяма препирня помежду си]. 30 А Павел 
преседя цели две, години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които 
отиваха при него, 31 като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение 
поучаваше за Господа Исуса Христа, без да му забранява някой. 
Филипяни 1:20 
според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както 
всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез 
живот, или чрез смърт. 
Той бе инструмент за Христовата слава. Тялото му беше навикнало да 
възвеличава Христос, точно както телескопът увеличава звездите. Павел не 
пречеше на другите да видят Христос. Той караше другите да видят по-добре 
Христос. 

 
 


