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КОРЕЙ – УРОК 27 (АВС) 
 
ВЪПРОС 
 
ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ДЕЙСТВАЩАТА СИСТЕМА КОРЕЙ 
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПО-ДОЛУ ПОСОЧЕНИТЕ СТИХОВЕ И ДРУГИ 
БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ В ПОДКРЕПА НА ВЪПРОСА. 
Числа 16:1-50 
1 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на 
Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци, 2 дигнаха се 
против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на 
обществото, избрани за съветници, именити мъже. 3 Събраха се, прочее, против 
Моисея и против Аарона и рекоха им: Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, 
всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното 
общество? 4 А Моисей, като чу това, падна на лицето си, 5 и говори на Корея и на 
цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и 
кого ще направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се 
приближи при Него. 6 Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си 
кадилници, 7 турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когото 
Господ избере, той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци! 8 И Моисей рече на 
Корея; Чуйте сега, вий левийци: 9 малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели 
вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да 
вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им 
служите? 10 Той те направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти 
братя левийците; а искате ли и свещенството? 11 Така, че ти и цялата ти дружина 
сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да роптаете против него? 12 
И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те 
отговориха: Няма да дойдем. 13 Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която 
текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да 
направиш себе си над нас? 14 При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и 
мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? 
Няма да дойдем. 15 Тогава Моисей се разсърди много, и рече Господу: Не погледвай 
благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не 
съм сторил зло. 16 И Моисей рече на Корея: Утре ти и всички, които си събрал, да се 
намерите пред Господа, - ти, и те, и Аарон; 17 и вземете всеки кадилницата си, 
турете в тях темян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и 
петдесет кадилници; също и ти и Аарон, - всеки своята кадилница. 18 Прочее, те 
взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и темян, и застанаха 
пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея и Аарона, 19 Корей събра против 
тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господната слава се яви 
на цялото общество. 20 Тогава Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: 21 
Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг. 22 А те паднаха на 
лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е 
съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество? 23 Тогава Господ говори на 
Моисея, казвайки: 24 Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на 
Корея, Датана и Авирона. 25 И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; 
подир него отидоха и Израилевите старейшини. 26 И говори на обществото, 
казвайки: Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се 
допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове. 27 И тъй, 
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те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон 
излязоха та застанаха при входовете на шатрите си, с жените си и малките си деца. 
28 И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички 
тия дела, и че не ги правя от себе си: 29 ако тия човеци умрат, както умират 
всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, 
то Господ не ме е изпратил; 30 но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята 
устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада {Еврейски: 
шеол, т.е., мястото на умрелите.}, тогава ще познаете, че тия човеци презряха 
Господа. 31 Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях. 32 
Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и 
всичкия им имот. 33 Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те 
погинаха отсред обществото. 34 А целият Израил, които бяха около тях, побягнаха, 
като извикаха, думайки: Да не погълне земята и нас. 35 И огън излезе от Господа и 
пояде ония двеста и петдесет мъже, които принесоха темяна. 36 След това Господ 
говори на Моисея, казвайки: 37 Кажи на Елеазара, син на свещеника Аарона, да 
прибере кадилниците отсред изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък; защото 
свети са 38 кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот {Или: 
своята си душа.}, и нека ги направят на плочи за обковаване на олтара; понеже те ги 
принесоха пред Господа, и за това са свети; и те ще бъдат за знамение на 
израилтяните. 39 И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които 
изгорелите бяха принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара, 40 да 
напомнюват на израилтяните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото 
потомство, не бива да пристъпва да принася темян пред Господа, за да не стане като 
Корея и дружината му. Това стори Елеазар, както Господ му рече чрез Моисея. 41 А 
на следния ден цялото общество израилтяни възроптаха против Моисея и Аарона, 
като казваха: Вие избихте Господните люде. 42 Но когато обществото се беше 
събрало против Моисея и Аарона, погледнаха към шатъра за срещане, и ето, облакът 
го покри, и Господната слава се яви. 43 И Моисей и Аарон дойдоха пред шатъра за 
срещане. 44 И Господ говори на Моисея, казвайки: 45 Оттеглете се отсред това 
общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха на лицата си. 46 Тогава Моисей 
рече на Аарона: Вземи кадилницата си, тури в нея огън от олтара, и тури на него 
темян та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях; защото гняв 
излезе от Господа, язвата почна. 47 Аарон, прочее, взе кадилницата си, както рече 
Моисей, и завтече се сред обществото; и, ето, язвата беше почнала между людете; и 
той тури темяна и направи умилостивение за людете. 48 А като застана между 
мъртвите и живите, язвата престана. 49 Умрелите от язвата бяха четиринадесет 
хиляди и седемстотин човеци, освен ония, които умряха в Кореевата работа. 50 И 
Аарон се върна при Моисея до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана. 
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ОТГОВОРИ – КОРЕЙ (УРОК 27 – АВС) 
 
ХАРАКТЕРНИ  ЧЕРТИ НА СИСТЕМА НА ДЕЙСТВИЕ ТИП КОРЕЙ  

1. ЗАДЕЙСТВАНА ОТ ДАВАНЕ НА ВЛАСТ 
Действащата система Корей изплува на повърхността при предаване на власт 
(виж Числа 11:16). 

2. ТЯ ПРЕКЪСВА БОЖИЯ ГЛАС 
В края на Числа 15 Бог говори. 
Числа 15:41 
Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог. 
Аз съм Иеова вашият Бог. 
В Числа 17 Бог продължава да говори – дава напътствия на Моисей след 
прекъсването в Числа 16. 
Числа 17:1-2 
1 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 2 Говори на израилтяните, и вземи от 
тях дванадесет жезли, по един жезъл за всеки дом, от всичките им първенци, според 
домовете на бащите им, и напиши името на всекиго на жезъла му. 

3. ЗАМРЪЗЯВА БОЖИЕТО ДВИЖЕНИЕ 
16:1 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син 
Корей означава лед. Тази действаща система замразява Божието движение. 
Заговорът забавя напредъка на нацията. 

4. „ВЗЕХА СИ ЧОВЕЦИ” 
 16:1 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на 
Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци, 
Тази  система не екипира – тя си „взема човеци”. Впечатлението, което се създава 
е това от умствено нашествие, мислено вмъкване и принуда – незачитане на нечия 
свободна воля. 

5. „ДУХ НА ЗАГОВОРНИЧЕСТВО” 
16:1 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на 
Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци, 2 дигнаха се 
против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на 
обществото, избрани за съветници, именити мъже. 
Заговор е когато двама или повече хора кроят планове да извършат нередна 
постъпка. Тази система използва хора от светската власт и плътска сила, за да 
придобие мощ. Хората от тази група често не са в състояние да приемат 
нареждания от духовни водачи. 

6. СЪБИРА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ НЕВЕРНИ ОБВИНЕНИЯ. 
16:3 …Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, всеки един от тях, и Господ е 
всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество? 
16:13 …още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас? 
Моисей, поставеният човек, беше фалшиво обвинен, че се въздига над 
събранието/обществото. 
Тази система бърка светостта с функцията. Всички бяха свети, но не всички 
имаха една и съща функция. Функцията на Моисей като поставен човек бе да 
предаде Божиите нареждания на едно бунтовно поколение, чуждо на Божиите 
цели. Служението му на предаване на нареждания беше невярно представено като 
себевъзвишаване, за да се спечели подкрепа за заговора. 
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    7.  ТЯ ПОСТАВЯ В ОПАСНОСТ СВЕТОСТТА 
Числа 16:4-7 
4 А Моисей, като чу това, падна на лицето си, 5 и говори на Корея и на цялата му 
дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и кого ще 
направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се приближи 
при Него. 6 Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилници, 7 
турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когото Господ избере, 
той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци! 
Когато има заговор срещу поставения човек, групата, въвлечена в заговора 
престава да бъде свята. Земята погълна нечестивите като потвърждение на този 
факт. 
Да, всички бяха свети, но не всички имаха една и съща функция. Това, че си 
известен не ти дава право да имаш функцията на поставен човек. 
Когато събранието подценява функцията на поставения човек и възприема 
службата му като функция, която може да бъде изпълнявана от хора по-скоро 
заради известността им, а не заради призива от Бога, хората от това събрание 
престават да бъдат свети. 

8.  ПОКАЗВА АМБИЦИЯ ЗА ВОДАЧЕСТВО 
16:9 малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от Израилевото 
общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на 
Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите? 10 Той те 
направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя левийците; а 
искате ли и свещенството? 
Корей не беше доволен от „слугинското” служене на скинията. Това всъщност 
беше стремеж да бъде главен свещеник, служба, която беше Божествено 
установена. Корей желаеше да има нещо, което никога не би могло да бъде негово. 
Духът на заговорничество подтиква хората да пожелават нещо, което никога не би 
могло да бъде тяхно. 
Претендира за равенство с водача. 

9. ЗАГОВОР СРЕЩУ ГОСПОДА 
16:11 Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е 
Аарон, та да роптаете против него? 
ЗАГОВОР СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК Е ЗАГОВОР СРЕЩУ ГОСПОДА. 
Йоан 13:20 
Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и 
който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 

10. ЗАМАСКИРА НАМЕРЕНИЕ СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК  
16:11 Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е 
Аарон, та да роптаете против него? 
Включен е помощникът на поставения човек, за да се създава впечатление, че 
заговорът не е срещу поставения човек. 

11. ГРУБО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА ГЛАСА НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
16:12 И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те 
отговориха: Няма да дойдем. 

12. ИЗПОЛЗВА ВИДЕНИЕ, ЗА ДА ЗЛЕПОСТАВИ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
16:13 Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни 
измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас? 14 
При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да 
наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем. 
Изпълнението на видението отнема време. 
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Действащата система тип Корей твърди, че видението не се изпълнява, за да 
злепостави поставения човек. 

13. ВЪНШНА ФОРМА НА ПОКЛОНЕНИЕ 
16:17 и вземете всеки кадилницата си, турете в тях темян, и занесете пред Господа 
всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти и Аарон, - всеки 
своята кадилница. 18 Прочее, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, 
туриха в тях и темян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея 
и Аарона, 
Корей и съучастниците му имаха кадилници с тамян. Те изразяваха външна 
форма на поклонение, която би могла да заблуди всяко небрежно Божие дете. 

14. ЦЪРКВА В ЦЪРКВАТА 
16:24 Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на Корея, Датана 
и Авирона. 25 И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; подир него 
отидоха и Израилевите старейшини. 26 И говори на обществото, казвайки: 
Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до 
нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове. 27 И тъй, те навред 
отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон излязоха та 
застанаха при входовете на шатрите си, с жените си и малките си деца. 
Господ предупреди събранието да се отдели от жилищата на Корей, Датан и 
Авирон. 
Заговорът изложи на показ 2 скинии: 

 СКИНИЯТА НА СЪБРАНИЕТО 
 СКИНИЯТА НА КОРЕЙ, ДАТАН И АВИРОН 

Характерно за заговора срещу поставения човек е строенето на отделна скиния. 
Това е църква в местната църква. 
ТОВА РАЗЦЕПВА ЦЪРКВАТА. 

15.  ВИДЕНИЕ ОТ НЕЧИЯ СОБСТВЕНА ВОЛЯ 
16:28 И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша 
всички тия дела, и че не ги правя от себе си: 
Моисей заяви, че неговото видение не беше собствената му воля. От друга страна 
видението на Корей произлизаше от собствената му воля. 

16.  ДИРЕКТНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА БОГ 
16:30 но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята устата си та погълне 
тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада {Еврейски: шеол, т.е., мястото 
на умрелите.}, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа. 
ЗАГОВОР СРЕЩУ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК Е ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГОСПОДА. 

17.  ПОГЪЛНАТИ ОТ ЗЕМЯТА 
земята се разпукна под тях. 
16:32 Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви 
човеци и всичкия им имот. 33 Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и 
те погинаха отсред обществото. 
Земята представлява светската система. Тези, които са въвлечени в заговор се 
подхлъзват обратно в света. 

18. ГРЯХ ПРОТИВ СВОЯТА СИ ДУША 
16:38 кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот {Или: 
своята си душа.} 
Духът на заговорничене кара хората да съгрешават против собствения си ум, 
чувства и воля. Когато човек допуска умствено нашествие и мислено вмъкване, 
това е грях срещу собствената си душа. 
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2 Коринтяни 10:4-5 
4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за 
събаряне крепости. 5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо 
против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 

 19. НАРУШАВАНЕ НА ПРИЗИВА 
16:39 И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха 
принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара, 40 да напомнюват на 
израилтяните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да 
пристъпва да принася темян пред Господа, за да не стане като Корея и дружината 
му. Това стори Елеазар, както Господ му рече чрез Моисея. 
Медните кадилници на Корей бяха направени на плочи за обковаване на олтара, 
за да напомнят на израелтяните за опасността да пресекат границите на нечие 
призвание. 

20. НЕРАЗБРАН ОТ СЪБРАНИЕТО 
16:41 А на следния ден цялото общество израилтяни възроптаха против Моисея и 
Аарона, като казваха: Вие избихте Господните люде. 
Невежото събрание обвини Моисей за Божието осъждение над Корей. 

21. СЛУЖЕНИЕ ОТВЪД ГРОБА 
16:49 Умрелите от язвата бяха четиринадесет хиляди и седемстотин човеци, освен 
ония, които умряха в Кореевата работа. 
Духът на заговорничество разрушава невежите, дори след като е напуснал. Той 
има силно служение отвъд гроба. Броят на хората, които разрушава, когато е 
мъртъв е по-голям от броя на хората, които разрушава по време на живота си. 
В Стария Завет заговорът се посрещаше с бързо отсъждане. 
В Новия Завет благодатта преизобилства, където грехът се умножава. 
Има някои църкви, които са резултат от заговор. 
Светщината поглъща такива църкви, освен ако няма истинско покаяние. 
КОГАТО СЕ РАЗКРИЕ ЗАГОВОР, С НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВИМ 
ОТКРИТО КАКТО В ПО-ГОРНИЯ СЛУЧАЙ. 

 
 
 


