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АСИРИЙСКИ ДУХ – УРОК 29 (АВС) 
 
ВЪПРОСИ 
 
А. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ 4 ЦАРЕ 18 ГЛАВА И 2 ЛЕТОПИСИ 29-31 ОПИШЕТЕ 
ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ЕДНА РЕФОРМАТОРСКА ЦЪРКВА/НА СЪРЦЕ 
НА РЕФОРМАТОР. 
 
Б. ОПИШЕТЕ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ЦЪРКВА, КОЯТО СЕ НАМИРА  
ПОД АСИРИЙСКА АТАКА. 
 
В. КАК ЕДНА ЦЪРКВА ПРЕОДОЛЯВА АСИРИЙСКА АТАКА ? 
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ОТГОВОРИ – АСИРИЙСКИ ДУХ (УРОК 29 – АВС) 
 
А. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА РЕФОРМАТОРСКА ЦЪРКВА/СЪРЦЕ НА 
РЕФОРМАТОР. 
1. НЕ  СА  МОДЕЛИРАНИ ОТ СРЕДАТА 
4  Царе 18:3 
Той върши това, което бе право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид: 
Езекия дойде на власт без каквито и да било непосредствени модели за 
подражание. На север царуваше Осия. Под водачеството на Осия народът изпадна 
в идолопоклонство, магьосничество и поклонение на огъня. 
4 Царе 17:16-17 
16 И бяха оставили всичките заповеди на Господа своя Бог та си бяха направили две 
леяни телета, направили бяха ашери, и се кланяли на цялото небесно множество, и 
бяха служили на Ваала. 17 Те бяха превеждали синовете си и дъщерите си през огъня, 
чародействували и гадаели, и продавали себе си да вършат зло пред Господа та бяха 
Го разгневявали. 
Освен това неговият баща Ахаз също вършеше същите мерзости както 
Израилевия цар. Дядо му Йотам и прадядо му Озия също бяха лоши примери. 
Прадядо му беше отделен от храма, защото наруши духовна власт. 
Езекия не последва Израилевия цар или семейството си. Той отказа да бъде 
моделиран от средата си. Посред вероотстъпничество, той върши това, което беше 
праведно пред Господа. Това е една от най – големите характеристики на един 
реформатор/реформаторска църква – отказ да бъдеш оформен от обкръжението. 
Той не приличаше на средата си. 

2. ТЕОКРАТИЧЕН МАНТАЛИТЕТ 
4 Царе 18:3 
Той върши това, което бе право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид: 
Гледката за Бога определяше действията му. Той живееше под знанието за 
божествена отговорност. Нито паството/събранието, нито църковният съвет 
определяше действията му. Той беше движен от това, което беше право в 
Господните очи. 

3. СЛЕДВА ПРАВИЛЕН ПРИМЕР 
4 Царе 18:3 
Той върши това, което бе право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид: 
Той избира Давид за свой баща и  ходи в неговите пътища. Той избира Давид за 
свой пример за подражание. Той живя като че ли този пример беше в царството на 
Ахаз и вървя в Давидовия път. Притежаваше мъдростта да разпознае Давид като 
правилен пример. 
Еклисиаст 8:5 
Който пази заповедта няма да види нещо зло; И сърцето на мъдрия познава, че има и 
време и съдба за непокорството. 

4. РАЗРУШАВА НЕЗАКОННИ СТРУКТУРИ НА ПОКЛОНЕНИЕ 
4 Царе 18:4 
събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и сломи медната змия, 
която Моисей беше направил, защото дори до онова време израилтяните й кадяха; и 
нарече я Нехущан {Т.е., Късче мед.}. 
Отново ние виждаме, че той не е мотивиран от политическа вярност, а от страст за 
Бога. Той разрушава структури, които се противопоставят на истинското 
поклонение. Рано в своето царуване показва омразата си към идоли и фалшиво 
поклонение. 
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Един реформатор днес ще премахне незаконни структури на поклонение, напр. 
използване на тамян, знака на кръста, тайнствени практики, строги установени 
правила на обличане и т.н. 

5. РАЗЧУПВА САНТИМЕНТАЛНА ВРЪЗКА С МИНАЛАТО 
4 Царе 18:4 
събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и сломи медната змия, 
която Моисей беше направил, защото дори до онова време израилтяните й кадяха; и 
нарече я Нехущан {Т.е., Късче мед.}. 
Нехущан беше мощна истина в миналото. Сега беше идол, препъни камък за 
Израелевия народ. Беше оцелял през царуванията на много царе, защото беше 
сантиментално свързан с Моисей. Като разруши Нехущан Езекия показа, че беше 
управляван от истината, не от чувствата. 
Той отказа да издигне в култ минало движение на Бог. 

6. ВЯРНОСТ В УПОВАНИЕТО 
4 Царе 18:5 
На Господа Израилевия Бог упова. Нямаше подобен нему между всичките Юдови царе, 
ни между ония, които бяха подир него, нито преди него; 
Той не положи упованието си в хора, положението си или богатството си. 
Той превъзхождаше другите в уповаването на Бог. 
Псалм 20:7 
Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа 
нашия Бог. 
Псалм 25:2 
Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите 
ми над мене. 
Псалм 31:14 
Но аз на Тебе уповавах, Господи; Рекох: Ти си Бог мой. 
ТОВА Е ДАВИДОВИЯТ ПЪТ. 

7. ВЯРНА СТРАСТ 
4 Царе 18:6 
защото се прилепи към Господа, не престана да Го следва, но опази заповедите, които 
Господ даде на Моисея. 
Той страстно се прилепи към Господа. По-скоро следваше Бог от страст, 
отколкото от задължение. Като цар имаше достъп до много възможности да си 
угажда, но той избра да следва упорито Бог. 

8. ПОКОРСТВО 
4 Царе 18:6 
защото се прилепи към Господа, не престана да Го следва, но опази заповедите, които 
Господ даде на Моисея. 
Покорството е реформаторски начин на живот. Той свърза харизмата на Давид с  
добрите черти на Моисей. Така в живота му виждаме изявена верността и на 
Давид, и на Моисей. 

9. НЕ Е ЗАБЛУДЕН ОТ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО 
4 Царе 18:7 
И Господ бе с него; където и да излизаше, той благоуспяваше; и въстана против 
асирийския цар, и не му слугуваше вече. 
В благосъстоянието си той не се обърна срещу Бог. Използва  благосъстоянието си, 
за да въстане срещу врага. 

10. ОТВАРЯ ВРАТАТА НА ГОСПОДНИЯ ДОМ 
 Езекия отвори вратите на Господния дом. 
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2 Летописи 29:3 
В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на 
Господния дом и ги поправи. 
Ахаз затвори вратите на Господния дом. 
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. 
Фарисеите и книжниците не допускат хората да влязат в Божието царство. 
Лицемерите не допускат хората да влязат. 
Офний и Финеес също затвориха вратата за Бог. 
1 Царе 2:12 
А Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познават Господа. 
1 Царе 2:17 
Така грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа; защото човеците се 
отвращаваха от Господната жертва. 
Реформаторите отварят вратата – те привеждат хората в Божието царство или в 
Божиите цели. 

11. ОЧИСТВА ДОМА 
2 Летописи 29:5 
Слушайте ме, левити, осветете се сега, осветете и храма на Господа Бога на бащите 
си, и изнесете нечистотата от светото място. 
Грижата на един реформатор е да отстрани нечистотата от Божия дом. Той 
отстранява всяка традиция, създадена от човек, суеверие и небиблейски практики 
от дома. Той въвежда Божията действаща система. 
2 Летописи 29:15-16 
15 и те, като събраха братята си та се осветиха, влязоха според царската заповед, 
съгласно Господното слово, да очистят Господния дом. 16 Свещениците влязоха в по-
вътрешната част на Господния дом, за да я очистят, и изнесоха в двора на Господния 
дом всичката нечистота, която намериха в Господния храм; а левитите взеха та я 
изнесоха вън в потока Кедрон. 
2 Летописи 29:19 
при това, приготвихме и осветихме всичките вещи, които цар Ахаз, в царуването си, 
оскверни когато отстъпи: и ето ги пред Господния олтар. 
Всичките вещи от мебелировката бяха възстановени в Святото място, а именно 
СВЕТИЛНИКА, ТРАПЕЗАТА С ПРИСЪСТВЕНИТЕ ХЛЯБОВЕ И ЗЛАТНИЯ 
ОЛТАР ЗА КАДЕНЕ. 
Това представя онова, което е възстановено в един истински реформаторски 
процес. 
СВЕТИЛНИКЪТ – ПОУЧЕНИЕТО НА АПОСТОЛИТЕ 
ТРАПЕЗАТА С ПРИСЪСТВЕНИТЕ ХЛЯБОВЕ – ОБЩЕНИЕ И ПРЕЛОМЯВАНЕ 
НА ХЛЯБА 
ЗЛАТНИЯТ ОЛТАР ЗА КАДЕНЕ – МОЛИТВА 
Деяния на Апостолите 2:42 
И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на 
хляба и в молитвите. 

12. ПРИНЦИПЪТ НА ЖЕРТВАНЕ 
2 Летописи 29:20-24 
20 Тогава цар Езекия стана рано, и като събра градските първенци, възлезе в 
Господния дом. 21 И докараха седем юнеца, седем овена, седем агнета и седем козела в 
принос за грях за царството, за светилището и за Юда; и той заповяда на 
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свещениците, Аароновите потомци, да ги принесат на Господния олтар. 22 И тъй, те 
заклаха юнците, и свещениците, като взеха кръвта, попръскаха я по олтара, заклаха и 
овните и попръскаха кръвта им по олтара; тоже и агнетата заклаха и попръскаха 
кръвта им по олтара. 23 Сетне преведоха козлите, които бяха в принос за грях, пред 
царя и събранието; и те положиха ръцете си на тях; 24 тогава свещениците ги 
заклаха и попръскаха кръвта им по олтара в принос за грях, за да направят 
умилостивение за целия Израил; защото царят заповяда, щото всеизгарянето и 
приноса за грях да станат за целия Израил. 
Под водачеството на Езекия законният олтар на Бог беше опръскан с кръв. На 
народа му бе напомнено за принципа на жертване. Без жертване няма „оправяне в 
Божия път”. 
Приносът за грях изискваше една коза. 
Левит 16:15 
Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му 
отвътре завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като 
поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. 
Езекия представи седем. 
ТОЙ ПРОЯВИ СТРАСТ В ЖЕРТВАНЕТО СИ. 

13. ВЪЗБУЖДА  СТРАСТ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ 
Езекия породи култура на изразително поклонение по подобие на заповедта на 
Давид. 
2 Летописи 29:25-31 
25 И той постави левитите в Господния дом с кимвали, с псалтири и с арфи, според 
заповедта на Давида и на царевия гледач Гад и на пророк Натана; защото заповедта 
бе от Господа чрез пророците Му. 26 И левитите стояха с Давидовите музикални 
инструменти, а свещениците с тръбите. 27 Тогава Езекия заповяда да принесат 
всеизгарянето на олтара. И когато почна всеизгарянето, почна и пеенето Господу с 
тръбите и с инструментите на Израилевия цар Давида. 28 А цялото събрание се 
кланяше, и певците пееха, и тръбите свиреха непрекъснато докле се извърши 
всеизгарянето. 29 И като свършиха принасянето царят и всички, които 
присъствуваха с него, коленичиха и се поклониха. 30 Тогава цар Езекия и първенците 
заповядаха на левитите да славословят Господа с думите на Давида и на гледача 
Асаф. И те пееха с веселие; и наведоха се та се поклониха. 31 След това, Езекия 
проговаряйки, каза: Сега, като сте се осветили Господу, пристъпете та принесете 
жертви и благодарителни приноси в Господния дом. И така, обществото принесе 
жертви и благодарителни приноси; и всеки, който имаше сърдечно съизволение, 
принесе и всеизгаряне. 
Той подбуди към поклонение с музикални инструменти (кимвали, псалтири, 
арфи, тръби), пеене по време на жертването и поклонение с пози (навеждане). Това 
беше направено с веселие. 
ЕЗЕКИЯ НАРЕЧЕ ТОВА ОСВЕЩАВАНЕ: 
„Сега, като сте се осветили Господу”(стих 31) 
НЕ БЕШЕ ОСВЕЩАВАНЕ, ДОКАТО ТАЗИ СТРАСТ НЕ БЕШЕ ПОКАЗАНА. 

14. ВЪЗБУЖДА  СТРАСТ ЗА РАБОТА 
2 Летописи 29:32-35 
32 И числото на всеизгарянията, които обществото принесе, възлезе на седемдесет 
юнеца, сто овена и двеста агнета; всички тия бяха за всеизгаряния Господу; 33 а 
посветените животни бяха шестстотин говеда и три хиляди овце. 34 Свещениците, 
обаче, бяха малцина, и не можеха да одерат всичките всеизгаряния; затова, братята 
им, левитите им, помогнаха докле се свърши работата и докле се осветиха 
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свещениците; защото левитите показаха повече сърдечна правота да се освещават 
отколкото свещениците. 35 А пък всеизгарянията бяха много, заедно с тлъстината 
на примирителните приноси и с възлиянията на всяко всеизгаряне. Така се възстанови 
службата на Господния дом. 
Под влиянието на реформаторски дух по-нискостоящия ред се задейства в усърдна 
служба. Тук ние виждаме „завладяващ дух” да идва върху левитите, тъй като те 
показаха повече усърдие в службата си, отколкото свещениците. 
Амос 9:13 
Ето, идват дни, казва Господ, Когато орачът ще стигне жетваря, И линотъпкачът 
сеятеля, От планините ще капе мъст, И всичките хълми ще се стопят. 

15. ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ БОГ ПОДГОТВЯ ХОРАТА. 
2 Летописи 29:36 
И Езекия и всичките люде се радваха за гдето Бог беше предразположил людете; 
понеже това нещо стана ненадейно. 
Реформаторът признава, че реформация се случва само, когато Бог подготви 
хората. По този начин реформаторът не си приписва заслуга за това, което Бог е 
направил чрез него. И хората, и водачът са божествено подготвени. 
Съдии 5:2 
 За гдето взеха водителството в Израиля военачалниците, За гдето доброволно се 
предадоха людете, Хвалете Господа. 
Сътрудничеството между водачите и хората е божествено дадена възможност – 
така ние хвалим Господа. 

16. ВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВАТА                         
2 Летописи 30:1 
След това Езекия прати човеци по целия Израил и Юда, писа още и писма на Ефрема и 
Манасия, да ги поканят да дойдат на Господния дом в Ерусалим, за да направят пасха 
на Господа Израилевия Бог. 
Пасхата ознаменуваше чудотворното избавление на Израел от Египет. Пасхалното 
агне беше образ на Христос. При празнуването на Пасхата Езекия напомни на 
хората за първите неща. Той напомни на народа за корените му. Един реформатор 
няма да пренебрегне първите неща. За нас кръстът представя първите неща – той 
е основата. Павел постави ударение върху това. 
Галатяни 6:14 
А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който 
светът за мене е разпнат, и аз за света. 
1 Коринтяни 1:17 
Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с 
мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. 
1 Коринтяни 2:2 
защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа 
{Гръцки: Него.} разпнат. 

17. ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ СЪС СЪРЦЕТО Е ПО – ГОЛЯМ ОТ 
ВЪНШНОТО ОСВЕЩАВАНЕ 

2 Летописи 30:18-20 
18 Понеже голяма част от людете, мнозина от Ефрема, Манасия, Исахара и 
Завулона, не бяха се очистили, но ядоха пасхата не според предписанието; защото 
Езекия бе се помолил за тях, казвайки: Благий Господ да бъде милостив към всекиго 19 
който утвърждава сърцето си да търси Бога, Господа Бога на бащите си, ако и да не 
е очистен според очистването изискано за светилището. 20 И Господ послуша Езекия 
та прости {Еврейски: Изцели.} людете. 
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Честването на Пасхата изискваше външен ритуал на освещаване. Хората бяха под 
закон. Езекия постави подготвянето на сърцето над системата от външни ритуали. 
Той помоли Господ да осигури изкупление за онези, които не бяха подготвени 
според ритуала, но сърцата им бяха подготвени и Бог го послуша. 

18. ОТИВА ОТВЪД МЯСТОТО, КЪДЕТО ДРУГИ СА СПРЕЛИ 
2 Летописи 30:23 
Тогава цялото общество се съветва да празнуват още седем дни; и празнуваха още 
седем дни с веселие. 
Под влиянието на Езекия празнуването на Пасхата беше продължено за още други 
седем дни. Езекия вдъхнови страст в народа си да отиде отвъд буквата – отвъд 
изискванията на закона. 

19. ВДЪХНОВЯВА ПРЕОБРАЗУВАНИЕ В ХОРАТА 
2 Летописи 31:1 
А като се свърши всичко това, целият Израил, които се намираха там, излязоха по 
Юдовите градове та изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите 
места и жертвениците из целия Юда и Вениамина, също и в Ефрем и Манасия, докле 
ги унищожиха всички. Тогава всичките израилтяни се върнаха в градовете си, всеки в 
своята собственост. 
Хората се преселиха с водача си. Под неговото водачество хората се промениха. 
Под водачеството му хората станаха автономно богоугодни – народът сега 
вършеше това, което бе право пред Господа. Духът му беше прехвърлен върху 
хората. 

20. ЛИЧНО ПОКАЗВАНЕ НА ОБВЪРЗВАНЕ 
2 Летописи 31:3 
Определи и царския дял от имота си за всеизгарянията, а именно, за утринните и 
вечерните всеизгаряния, и за всеизгарянията в съботите и новолунията и на 
празниците, според предписанието в Господния закон. 
Езекия водеше в пример. Той водеше в примера на даване. 

21. ВДЪХНОВЯВА ПОДКРЕПА ЗА ВОДАЧЕСТВОТО 
2 Летописи 31:4-5 
4 Заповяда още на людете, които живееха в Ерусалим, да дават дела на свещениците 
и на левитите, за да се затвърдят в Господния закон. 5 И щом се издаде тая заповед, 
израилтяните донесоха много от първите плодове на житото, виното, дървеното 
масло, меда и на всичките земни произведения; донесоха още в изобилие и десетъците 
от всяко нещо. 
Езекия осигури подкрепа за водачеството. За да не се прекъсва Божието служение 
е необходимо да има работници на „пълно работно време”, които да се грижат за 
Божието дело, без да се разсейват парично. 

22. ЧИСТОТА НА МОТИВИТЕ 
2 Летописи 31:20-21 
31:20 Така направи Езекия и в целия Юда; и върши това, което бе добро, и право, и 
вярно пред Господа своя Бог. 
31:21 Във всяка работа, която почна, относно служенето на Божия дом, и закона, и 
заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце, и успяваше. 
Най-накрая се споменава въпросът със сърцето. Езекия вършеше работата от все 
сърце. 
Йоан 4:23 
Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и 
истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 
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 Б. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА АСИРИЙСКА АТАКА 
1. СЛЕДВА ДЕЛА НА ВЯРНОСТ 

2 Летописи 32:1 
След тия неща и това явление на вярност, асирийският цар Сенахирим дойде та влезе 
в Юда, и разположи стана си против укрепените градове, като намисли да ги усвои. 
Асирийската атака следва дела на акуратна реформация. До този момент нямаше 
нищо нередно с обхождането на Езекия. Тази атака беше повече от Езавел, 
Авесалом и Корей и следва всеки водач, който иска да прегърне реформацията. 

2. НЕПРОДУКТИВНОСТ 
4 Царе 18:13 
А в четиринадесетата година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим възлезе 
против всичките укрепени Юдови градове и ги превзе. 
Юда беше обсадена и пленена от Асирия. Никой не можеше да влиза и никой не 
можеше да излиза. Растежът на църквата спира и апостолското служение 
(изпращащо служение) идва към своя край. Църквата е затворена. 

3. БЕДНОСТ 
4 Царе 18:14-15 
14 Тогава Юдовият цар Езекия прати до асирийския цар в Лахис да кажат: Съгреших; 
върни се от мене; каквото ми наложиш ще го нося. И тъй, асирийският цар наложи 
на Юдовия цар Езекия триста таланта сребро и тридесет таланта злато. 15 И 
Езекия му даде всичкото сребро, което се намери в Господния дом и в съкровищата на 
царската къща. 
Езекия му даде всичкото злато, което бе намерено в Господния дом. Асирийската 
атака идва, за да изпразни реформаторския дом от финансите му. 
Асирийският дух идва да погълне финансите ти. 
4 Царе 15:19-20 
19 Тогава асирийският цар Фул дойде против земята; а Манаим даде на Фула хиляда 
таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си. 20 И Манаим с 
насилие събра среброто от Израиля, от всичките големи богаташи по петдесет 
сребърни сикли, за да даде на асирийския цар. И така асирийският цар се върна, и не 
остана там в земята. 
4 Царе 16:7-9 
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. 
2 Летописи 28:20-22 
20 И асирийският цар Теглат-феласар дойде при него; но той го притесни, а не го 
подкрепи; 21 защото Ахаз, като оголи Господния дом и царската къща и първенците, 
даде всичкото на асирийския цар; но това не му помогна. 22 И във времето на 
притеснението си той още повече престъпваше против Господа; такъв бе цар Ахаз. 

4. ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ 
4 Царе 18:16 
В това време Езекия откова златото от вратите на Господния храм и от 
стълбовете, които той, Юдовият цар Езекия, бе обковал със злато, и го даде на 
асирийския цар. 
Вратите и стълбовете бяха оголени от златото, за да се посрещнат изискванията на 
асирийците. 
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Вратите са евангелистите, стълбовете – тези, които плащат десятък. И двете 
категории вярващи са засегнати от асирийска атака. 

5. ПОТИСКВАНЕ НА ОТКРОВЕНИЕТО 
4 Царе 18:17 
Но асирийският цар прати от Лахис Тартана, Рапсариса и Рапсака с голяма войска 
при цар Езекия в Ерусалим. А те възлязоха и дойдоха в Ерусалим. И когато стигнаха, 
дойдоха та застанаха при водопровода на горния водоем, който е по друма към 
тепавичарската нива. 
Водата е символ на Божието Слово. Асирийците заеха позиция до водопровода, за 
да отрежат водоснабдяването. 
Обаче Езекия спря водоснабдяването поради срах от асирийците. Една 
реформаторска църква, която се намира под асирийска атака ще преживее 
изчерпване на откровението. 
2 Летописи 32:2-4 
2 А Езекия, като видя, че Сенахирим дойде и че намерението му бе да воюва против 
Ерусалим, 3 съветва се с първенците си и със силните си мъже да запълни водните 
извори, които бяха вън от града; и те му помогнаха. 4 И като се събраха много люде, 
запълниха всичките извори и потока, който тече сред земята, защото казваха: 
Асирийските царе, като дойдат, защо да намерят много вода? 

6. ПОДКОПАВАНЕ НА УВЕРЕНОСТТА 
4 Царе 18:19 
Тогава Рапсак им рече: Кажете сега на Езекия: Така казва великият цар, асирийският 
цар, каква е тая увереност, на която уповаваш? 
Един реформаторски дом излъчва увереност. Налице е ясно разбиране, че Бог не 
ни е дал дух на плахост. Тази смелост под асирийска атака е разрушена. 

7. САМОЗАБЛУДА ЗА  „БОЖИЯ АТАКА” 
4 Царе 18:25 
Без волята на Господа ли възлязох сега на това място за да го съсипя? Господ ми рече: 
Възлез против тая земя та я съсипи. 
Асирийците изискваха апостолска власт. Тъй като тази атака следва дела на 
вярност, църквата може да бъде жертва на недоразумението, че Бог атакува 
църквата. 

8. ДУХ НА СТРАХ В СТАРЕЙШИНИТЕ 
4 Царе 18:26 
Тогава Елиаким, Хелкиевият син, Шевна и Иоах рекоха на Рапсака: Говори, молим, на 
слугите си на сирийски, защото го разбираме; недей ни говори на юдейски, та да чуят 
людете, които са на стената. 

9. ПОДРИВАНЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК 
4 Царе 18:29-31 
29 така казва царят: Да ви не мами Езекия. Защото той не ще може да ви избави от 
ръката ми. 30 И да ви не прави Езекия да уповавате на Господа, като казва: Господ 
непременно ще ни избави, и тоя град няма да бъде предаден в ръката на асирийския 
цар. 31 Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: Направете 
спогодба с мене и излезте при мене, и яжте всеки от лозето си, и всеки от смокинята 
си, и пийте всеки от водата на щерната си 
Предполагало се е поставеният човек да донесе благоденствие и защита на дома. 
Тъй като ползите от реформацията не се виждат веднага, асирийците подкопават 
доверието в поставения човек. 
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10. ДУХ НА СЪБЛАЗНЯВАНЕ, КОЙТО РАЗРУШАВА ЗАВЕТА 
4 Царе 18:31-32 
31 Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: Направете спогодба с 
мене и излезте при мене, и яжте всеки от лозето си, и всеки от смокинята си, и пийте 
всеки от водата на щерната си 32 докле дойда и ви заведа в земя подобна на вашата 
земя, земя изобилваща с жито и вино, земя изобилваща с хляб и лозя, земя изобилваща 
с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете; и не слушайте Езекия, когато би 
ви убеждавал, като казва: Господ ще ни избави. 
Асирийският дух съблазнява събранието / паството с обещанието за благоденствие 
в друга земя (църква). 

11. ЗАПЛАХАТА ОТ ПОМЯТАНЕ НА ВИДЕНИЕТО 
4 Царе 19:3 
И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е тоя 
ден, защото настана часа да се родят децата, но няма сила за раждане. 
Асириецът идва да абортира целите на Бога. 
 
В. ПОБЕЖДАВАНЕ НА АСИРИЙСКИЯ ДУХ 

1. ЧРЕЗ ГЛАСА НА ГОСПОДА 
Исая 30:30-33 
30 И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, И да се види тежкото слагане на 
мишцата Му, С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, С буен дъжд, с буря 
и с едър град. 31 Защото асириецът, който с жезъл удря, Ще бъде смазан чрез гласа 
Господен. 32 И всеки удар със съдбоносния жезъл, Който Господ ще сложи върху него, 
Ще бъде с тъпанчета и арфи; И с потресающи боеве ще воюва против тях. 33 
Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! за царя приготвен; Той го направи дълбок и 
широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, 
ще го запали. 

2. ЧРЕЗ АПОСТОЛСКО И ПРОРОЧЕСКО СЪДРУЖИЕ 
2.1. ИЗРАЕЛЕВИЯТ ЦАР И ЕЛИСЕЙ 

4 Царе 6:8-12 
8 А сирийският цар, като воюваше против Израиля, съветваше се със слугите си, та 
каза: На еди-кое-си място ще разположа стана си. 9 Тогава Божият човек прати до 
Израилевия цар да кажат: Пази се да не минеш през това място, защото сирийците 
са слезли там. 10 И Израилевият цар прати до мястото, за което Божият човек му 
каза и го предупреди; и опази се от там не еднъж, нито дваж. 11 И сърцето на 
сирийския цар се смути поради това нещо; за туй свика слугите си та им каза: Не 
щете ли да ми обадите, кой от нашите е за Израилевия цар? 12 А един от слугите му 
каза: Никой, господарю мой царю; но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява 
на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. 

2.2. ЙОАС И ЕЛИСЕЙ 
4 Царе 13:14-19 
14 В това време Елисей се разболя от болестта, от която умря. И Израилевият цар 
слезе при него та плака над него, като рече: Татко мой! татко мой! колесница 
Израилева и конница негова! 15 А Елисей му каза: Вземи лък и стрели. И той си взе лък 
и стрели. 16 Тогава рече на Израилевия цар: Тури ръката си на лъка. И като тури 
ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и рече: 17 Отвори 
източния прозорец. И той го отвори. И рече Елисей: Стреляй. И той устрели. И рече: 
Стрелата на Господното спасение! да! стрелата на избавлението от сирийците! 
защото ще поразиш сирийците в Афек докле ги довършиш. 18 Рече още: Вземи 
стрелите. И той ги взе. Тогава рече на израилевия цар: Удряй на земята. И той удари 
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три пъти, и престана. 19 А Божият човек се разсърди на него, и рече: Трябваше да 
удариш пет или шест пъти; тогава щеше да удариш сирийците докле ги довършиш: 
но сега само три пъти ще поразиш сирийците. 

2.3. ЕЗЕКИЯ И ИСАЯ 
2 Летописи 32:20-21 
20 Затова цар Езекия и пророк Исаия, Амосовият син, се помолиха и викаха към 
небето. 21 И Господ прати ангел, който погуби всичките силни и храбри мъже, и 
първенците, и военачалниците в стана на асирийския цар. Така той се върна с 
посрамено лице в земята си. И когато влезе в капището на бога си, тия, които бяха 
излезли из чреслата му, го убиха там с нож. 

3. ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО 
Исая 31:8-9 
8 Тогава асириецът ще падне от нож не човешки, И нож не човешки ще го пояде; И 
той ще побегне от ножа, И момците му ще станат под данък. 9 И крепостта му ще 
замине от страх, И началниците му ще се смаят от знамето, Казва Господ, Чийто 
огън е в Сион И огнището Му в Ерусалим. 
Михей 5:6 
Които ще опустошат Асирийската земя с меч, И земята на Нимрода във входовете й; 
И той ще ни избави от асириеца, Когато дойде в земята ни, И когато стъпи вътре в 
границата ни. 
 
БЕЛЕЖКИ: 
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Софония 2:15 
Тоя е веселещият се град, Който живееше безгрижно, Който думаше в сърцето си: Аз 
съм, и освен мене няма друг! Как се обърна на пустота, Обиталище на зверове! Всеки, 
който минава край него, Ще подсвирне и помаха с ръката си. 
                              
                                       


