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ОСКВЕРНЯВАНЕТО НА ХРАМА – УРОК 25 (АВС) 
 
ВЪПРОС 
 
1 Коринтяни 3:17 
Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, 
който храм сте вие. 
 
ПРОЧЕТЕТЕ 4 ЦАРЕ 16 И 2 ЛЕТОПИСИ 28 
 
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АХАЗ КАТО МОДЕЛ, ПОСОЧЕТЕ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ 
БЕЛЕЗИ НА ЧОВЕК, КОЙТО ИЗВРАЩАВА – ТАКЪВ, КОЙТО ОФОРМЯ 
ГРЕШКИ В БОЖИИТЕ ХОРА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright © Dr. S. Y. Govender  2/6 

ОСКВЕРНЯВАНЕТО НА ХРАМА – УРОК 25 (АВС) 
 
ОТГОВОРИ 

1. НЕПРАВИЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
2 Летописи 28:1 
Ахаз бе двадесет години на възраст когато се възцари, и царува шестнадесет години в 
Ерусалим; но не върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид, 
Той не чувстваше Божествена отговорност. Гледната точка на Господа не 
диктуваше начина му на живот. 

2. ИЗБИРА НЕПРАВИЛНИ ПРИМЕРИ 
2 Летописи 28:2 
но ходи в пътищата на Израилевите царе, направи още и леяни идоли за ваалимите. 
Той не избра Давид като свой пример. Ходи в пътищата на Израилевите царе. Той 
последва много неправилни примери (Израилевите царе). 

3. НЕСТАБИЛНОСТ И НЕСИГУРНОСТ 
2 Летописи 28:3-4 
3 При това той кади в долината на Еномовия син, и изгори от чадата си в огъня, 
според мерзостите на народите, които Господ беше изпъдил пред израилтяните.4 И 
жертвуваше и кадеше по високите места, по хълмовете и под всяко зелено дърво. 
Той кадеше по много неправилни места. Златният тамянен олтар беше 
предвиденото място, където да кади свещеника. Многото места, които Ахаз избра 
показват несигурност и нестабилност. Това е като да се придвижваш от 
неправилната църква в друга неправилна. 
Той си присвои ролята на свещеник. Беше ревностен за поклонение, но 
поклонението му бе неправилно. Той кадеше по чужди олтари – олтарите на Ваал. 

4. ИЗГОРИ ДЕЦАТА СИ В ОГЪН 
2 Летописи 28:3 
… изгори от чадата си в огъня, според мерзостите на народите, които Господ беше 
изпъдил пред израилтяните. 
Той следваше система на поклонение, която беше явно извън Божия закон – 
жертване на деца. Бог отмахна ханаанците от Обещаната земя заради тази 
практика. 
Вместо да екипира децата си като принцове, Ахаз ги уби в огъня. Странният огън 
на окултни изяви в някои църкви е направил вярващите без стойност за 
напредъка на царството. Този огън убива (задушава духовния растеж) вместо да 
има екипиране. 

5. ПОРАЖЕНИЕ 
2 Летописи 28:5 
Затова Господ неговият Бог го предаде в ръката на сирийския цар; и сирийците го 
поразиха, и взеха от него голямо множество пленници, които отведоха в Дамаск. 
Също биде предаден в ръката на Израилевия цар, който му нанесе голямо поражение. 
Грешките му доведоха до поражение, бедност и пленничество. 

6. НЕПРАВИЛЕН ОТГОВОР НА ПРОРОЧЕСКА БЛАГОДАТ 
2 Летописи 28:9-16 
9 А там имаше един Господен пророк на име Одид; и той излезе да посрещне 
войската, която дохождаше в Самария та им рече: Ето, понеже Господ Бог на 
бащите ви се разгневи на Юда, предаде ги в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която 
стигна до небето. 10 И сега възнамерявате да държите юдейците и ерусалимляните 
като роби и робини под себе си; обаче няма ли у вас, у сами вас, престъпления против 
Господа вашия Бог? 11 Сега, прочее, послушайте ме, и върнете пленниците, които 
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заробихте от братята си; защото яростен гняв от Господа е върху вас. 12 Тогава 
някои от първенците от ефремците, Азария Ионановият син, Варахия 
Месилемотовият син, Езекия Селумовият син и Амаса Адлаевият син, станаха против 
завърналите се от войната та им рекоха: 13 Не въвеждайте тук пленниците: защото 
като беззаконствувахме вече против Господа, вие искате да притурите на греховете 
ни и на престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо, и яростен гняв е 
върху Израиля. 14 Тогава войниците оставиха пленниците и користите пред 
първенците и пред цялото събрание. 15 И споменатите по име мъже станаха та 
взеха пленниците и облякоха от користите всичките голи между тях; облякоха ги, 
обуха ги, дадоха им да ядат и да пият, и помазаха ги, а всичките слаби от тях 
пренесоха на осли и ги заведоха в Ерихон, града на палмите, при братята им. Тогава се 
върнаха в Самария. 16 В онова време цар Ахаз прати до асирийските царе да иска 
помощ, 
Той отказа да се промени въпреки пророческата благодат. Пленниците бяха 
върнати поради пророческа намеса. Вместо да се обърне към Бог, той се обърна 
към асирийските царе. 

7. ДЕГРАДИРАНЕ НА ОНЕЗИ ХОРА, КОИТО БЯХА ПОД НЕГОВОТО 
ВОДАЧЕСТВО 

2 Летописи 28:17-19 
17 защото едомците бяха пак дошли и поразили Юда и взели пленници. 18 
Филистимците тоже бяха нападнали полските градове и южната страна на Юда, и 
бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му, и 
Гимзо и селата му, и бяха се заселили в тях. 19 Защото Господ смири Юда поради 
Израилевия цар Ахаз; понеже той беше развратил Юда и нечествувал много против 
Господа. 
Юда страдаше поради неговите грешки. Той направи Божиите хора без стойност. 
Този поставен човек допринесе за деградация, бедност и унижение върху Божиите 
хора. 

8. НЕПРАВИЛЕН ОТГОВОР НА ИЗПИТАНИЯТА И СКЪРБИТЕ 
2 Летописи 28:22 
И във времето на притеснението си той още повече престъпваше против Господа; 
такъв бе цар Ахаз. 
Вместо да се обърне към Бог във време на изпитание той стана изключително 
неверен.  

9. ПОКЛАНЯШЕ СЕ НА ЧУЖДИ БОГОВЕ, КОИТО ГО ПОРАЗИХА 
2 Летописи 28:23 
Защото жертвуваше на дамасковите богове, които го бяха поразили, като думаше: 
Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да 
помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израил. 
Той зле изтълкува изпитанията. Не разпозна, че начинът му на живот донесе 
поражение. Поражението му подхрани измамата, че чуждите богове бяха по-силни 
от Йехова. 

10. РАЗРУШЕНИЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ 
2 Летописи 28:24 
И Ахаз събра съдовете на Божия дом, та съсече съдовете на Божия дом, затвори 
вратите на Господния дом, и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Ерусалим. 
Той разруши светилника, масата за присъствения хляб и златния олтар за тамяна. 
Светилник – поучението на апостолите 
Масата за присъствения хляб – общение и преломяване на хляба 
Златния олтар за тамяна – молитва 
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Деяния на Апостолите 2:42 
И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на 
хляба и в молитвите. 
Човек, който извращава е противник на гореспоменатите съдове на поклонение. 

11. ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО ОТКРОВЕНИЕТО 
2 Летописи 28:24 
И Ахаз събра съдовете на Божия дом, та съсече съдовете на Божия дом, затвори 
вратите на Господния дом, и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Ерусалим. 

Той затвори вратите на Господния дом. 
Матей 23:13 
Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство 
пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. 

12.  ПРОПРАВИ ПЪТ ЗА НЕПРАВИЛНО СЛУЖЕНИЕ 
2 Летописи 28:25 
И във всеки Юдов град устрои високи места, за да кади на други богове, и разгневи 
Господа Бога на бащите си. 
Той започна неправилни служения навсякъде. Неакуратното му служение 
процъфтяваше. Очевидния растеж не утвърждава служението. Той въведе 
служение, което е губещо. 

13.  ОБЛЯГА СЕ НА МИШЦАТА НА ПЛЪТТА 
4 Царе 16:5-9 
5 Тогава сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей, Ромелиевият син, дойдоха в 
Ерусалим да воюват, и обсадиха Ахаза, но не можаха да му надвият. 6 В онова време 
сирийският цар Расин възвърна Елат под Сирия, и изпъди юдеите из Елат; а 
сирийците дойдоха в Елат та живееха там, гдето са и до днес. 7 Затова Ахаз прати 
човеци до асирийския цар Теглат-феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син; 
възлез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израилевия цар, 
които се подигнаха против мене. 8 И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в 
Господния дом и в съкровищата на царската къща, та ги прати подарък на 
асирийския цар. 9 И асирийският цар го послуша и възлезе против Дамаск та го превзе, 
и отведе жителите му в Кир, а Расина уби. 
Вместо да се обърне към Бог за помощ, когато бе налице нападение от сирийците, 
Ахаз помоли за помощ асирийския цар. 
Еремия 17:5 
Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави 
плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа. 

14. „ВЯРВАЩ НА ЖЕРТВЕНИКА” 
4 Царе 16:10-16 
10 А когато цар Ахаз отиде в Дамаск да посрещне асирийския цар Теглат-феласар, 
видя жертвеника в Дамаск; и цар Ахаз изпрати на свещеника Урия образа на 
жертвеника, и рисунка на него, точно според направата му. 11 И свещеник Урия 
направи жертвеник точно според това, което цар Ахаз прати от Дамаск; така го 
направи свещеник Урия догде се върна цар Ахаз от Дамаск. 12 И когато се върна 
царят от Дамаск, видя жертвеника; и царят се приближи при жертвеника та 
направи принос върху него. 13 И върху тоя жертвеник изгори всеизгарянето си и 
хлебния си принос, и изля възлиянието си, и поръси кръвта на примирителните си 
приноси. 14 А медният олтар, който бе пред Господа, премести от лицето на дома, 
от мястото му между жертвеника и Господния дом, и го постави на северната 
страна от жертвеника. 15 И цар Ахаз заповяда на свещеника Урия, казвайки: На 
великия жертвеник принасяй утрешното всеизгаряне, вечерния хлебен принос, 
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царското всеизгаряне и хлебен принос, с всеизгарянето принасяно от всичките люде на 
земята и хлебния им принос и възлиянията им, и ръси и върху него всичката кръв на 
всеизгарянето и всичката кръв на жертвата; а медният олтар ще служи за мене за 
да се допитвам до Господа.16  И свещеник Урия стори така, точно според както му 
заповяда цар Ахаз. 
 НЕПРАВИЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Ахаз отдаде успеха на асирийците на жертвеника. 
Той не можа да види, че неуспеха му беше резултат от неправилен начин на живот. 
Успехът на асирийците беше предназначен да го предизвика да търси Бог по-
усърдно. 
 ЕДИНСТВЕН ФОКУС 
Той разруши всеки съд на поклонение и служеше само на жертвеника. Сега той 
имаше 3 вида жертвеници: 

- един жертвеник за жертване 
- един за допитване 
- един за кадене 

Той представя християнин, колебаещ се при кръста – който не успява да се 
придвижи напред във взаимоотношението си с Бог. 
 ПРАВИЛНИ ПРИНОСИ НА ПОГРЕШНИЯ ЖЕРТВЕНИК 
4 Царе 16:15  
И цар Ахаз заповяда на свещеника Урия, казвайки: На великия жертвеник принасяй 
утрешното всеизгаряне, вечерния хлебен принос, царското всеизгаряне и хлебен 
принос, с всеизгарянето принасяно от всичките люде на земята и хлебния им принос и 
възлиянията им, и ръси и върху него всичката кръв на всеизгарянето и всичката кръв 
на жертвата; а медният олтар ще служи за мене за да се допитвам до Господа. 
В НАСТОЯЩИЯ КОНТЕКСТ: 
- ДАВАНЕ НА ДЕСЯТЪК ЗА МИСИИ, ВДОВИЦИ 
- МОЛИТВА НА СЪБРАНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА РАЗЛИЧНИ РЕЛИГИИ 

14.4. СТРАНИЧНО ПРЕСЕЛВАНЕ – СЪЩОТО НИВО 
4 Царе 16:14 
 А медният олтар, който бе пред Господа, премести от лицето на дома, от мястото 
му между жертвеника и Господния дом, и го постави на северната страна от 
жертвеника. 
Ахаз премести медния олтар от северната страна на новия жертвеник. 
Жертвениците бяха разположени един до друг на същото ниво. 
Той жертваше на жертвеника от Дамаск и се допитваше до медния олтар. 
Това беше ново движение. 
Той се движеше в същата стая – странично. 
Той не се придвижваше от едно ниво към друго. 
Много хора се движат на същия етаж, на същото ниво и го наричат реформация. 

14.5.  СМЕС 
Той вкара асирийския жертвеник в Божия храм. 
Това е смес от света и Духа. Той се опита да венчае Бог и дявола. 

15. РАЗРУШЕНИ ОСНОВИ 
4 Царе 16:17 
А цар Ахаз отсече страничните плочи на подножията, и дигна от тях умивалника; и 
свали морето от медните волове, които бяха под него, та го тури на каменен под. 
Той разруши основите на умивалника – съдовете, които пренасяха вода. Той 
разруши пророческо служение (вода за очистване). 
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Той отстрани основата на излятото море, т.е. медните волове – апостолското 
служение. 
Ефесяни 2:20 
понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е 
краеъгълен камък сам Христос Исус, 

16. РАЗРУШЕНО ОБЩЕНИЕ 
4 Царе 16:18 
И покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за 
царя, премести в Господния дом, поради асирийския цар. 
Постройката за съботата беше покритие, което защитаваше поклонниците. Като 
премахна постройката той попречи на поклонниците да останат след 
поклонението. Той внедри поклонение и манталитет на напускане. 

17. ОТРЯЗЯ СЕБЕ СИ ОТ БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ 
4 Царе 16:18 
И покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за 
царя, премести в Господния дом, поради асирийския цар. 
Той разруши външния вход за царя, който беше частна връзка между двореца и 
храма. По този начин той буквално и символично се отряза от Божието 
присъствие. 
АХАЗ Е ОБРАЗ НА ПОСТАВЕН ЧОВЕК, КОЙТО ОСКВЕРНЯВА И 
ИЗВРАЩАВА БОЖИЯ ХРАМ. 
 


