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                       НЕПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
УРОК 42 - (АВС) 

 
ВЪПРОСИ 
 
ЧАСТ 1 
 
ДИСКУТИРАЙТЕ НАПРАВИЛНИТЕ МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ГРАДЕНЕ. 
 
ЧАСТ 2 
 
ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА ЕЗДРА, ДИСКУТИРАЙТЕ ГРЕШКИТЕ ПРИ СТРОЕЖА НА ХРАМА 
НА ЗОРОВАВЕЛ. 
 
ОТГОВОРИ 
 
ЧАСТ 1 
НЕПРАВИЛНИ МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ГРАДЕНЕ 
 
1. ЗАИМСТВАНО ПОМАЗАНИЕ – ОТСЪСТВИЕТО НА ПРИСЪЩО ПОМАЗАНИЕ ЗА 
ГРАДЕЖ. 
4 Царе 6:1-7 
1И синовете на пророците казаха на Елисей: „Виж сега, мястото, където живеем с тебе е 
твърде малко за нас. 
2„Молим те, позволи ни да отидем до Йордан, и нека всеки да вземе по една греда със себе си 
от там, и нека да направим тука място, където да можем да живеем“. Така че, той 
отговори: „Вървете“. 
3Тогава един каза: „Моля те съгласи се да отидеш със слугите си“. И той отговори: „Ще 
отида“. 
4Така че, той отиде с тях. И когато дойдоха до Йордан, те отсякоха дървета. 
5Но докато един сечеше едно дърво, желязната част на брадвата падна във водата; и той 
извика и каза: „Уви, господарю! Защото беше взета на заем“. 
6И така, Божия човек каза: „Къде падна?“ И той му показа мястото. И той отсече една 
пръчка, и я хвърли там; и желязото изплува. 
7И така каза: „Вземи си го“. И той се протегна с ръката си и го взе. (NKJ) 
 
Брадвата е символ на помазанието за градеж. Слугата може да я вземе назаем от господаря си, 
но господаря се нуждае от собствена. Господаря е кредитор. 
Слугата оперираше с взето назаем помазание. 
Господаря (поставения човек, лидера) се нуждае от присъщо помазание, за да гради. 
Помазанието върху Мойсей беше от Бог. Помазанието върху старейшините беше взето назаем 
от Мойсей (Числа 11:16-17). Мойсей беше кредиторът. 
Всяка автономна църква се нуждае от присъщо (собствено) помазание, за да гради. Домът не 
може да бъде изграден с взето назаем помазание (гост говорители всяка седмица). Поставеният 
човек на дома не може да оперира като слуга с взета назаем брадва. 
Ако поставения човек постоянно взема назаем, тогава той е слуга. Той трябва да открие 
господаря си и да работи под него. 
 
Притчи 22:7 
Богатите управляват над бедните, и вземащия назаем е слуга на кредитора. (NKJ) 
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2. НЕПОДХОДЯЩО СВЪРЗВАНЕ (СМЕСВАНЕ, ХИБРИДИЗАЦИЯ) 
(СВЪРЗВАНЕ С НЕВЯРВАЩИТЕ) 
2 Коринтяни 6:14-18 
14Не се впрягайте неподходящо с невярващите. Защото какво общение има правдата с 
беззаконието? И какво общение има светлината с тъмнината? 
15И какво съгласие има Христос с Велиал? Или какъв дял има вярващия с невярващия? 
16И какво съгласие има Божия храм с идолите? Защото вие сте храма на живия Бог. както е 
казал Бог: „Аз ще живея в тях и ще ходя сред тях. Ще бъда техен Бог, и те ще Ми бъдат 
народ“. 
17Затова „Излезте отсред тях и се отделете, казва Господ. Не докосвайте това, което е 
нечисто, и Аз ще ви приема“. 
18„Аз ще ви бъда Баща, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери, казва Всемогъщият Господ“. 
(NKJ) 
 
СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА НЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО.  
Изграждането на Божия дом изисква чистота – особено в доктрината. Неподходящото 
свързване води до доктринално замърсяване и нарастваща заблуда. То застрашава правилното 
градене през поколенията. Това беше самарянския проблем. 
4 Царе 17:32-34/40-41 
32Така че, те се страхуваха от ГОСПОДА, и от всяка класа си определиха свещеници за 
високите места, които жертваха за тях в светилищата на високите места. 
33Те се страхуваха от ГОСПОДА, но служеха на своите богове – според ритуалите на 
народите, отсред които бяха доведени. 
34До този ден те продължават да практикуват миналите ритуали; не се страхуват от 
ГОСПОДА, нито следват техните закони и постановления, или закона и заповедите, които 
ГОСПОД е заповядал на децата на Яков, когото Той нарече Израел, 
40Обаче те не се покориха, но следваха предишните си ритуали. 
41Така че, тези народи се страхуваха от ГОСПОДА, но служеха на своите гравирани образи; 
също и децата им и децата на децата им продължаваха да правят като бащите си, дори до 
този ден. (NKJ) 
 
Неподходящото свързване (свързване с неблагочестива система) беше незаконен метод за 
размножаване на семе. Крайния резултат на  това свързване беше замърсено потомство, което 
не можеше да изразява Божието царство. 
Деяния 8:18-23 
18А когато Симон видя, че чрез полагането на ръцете на апостолите се даваше Святия Дух, 
предложи им пари. 
19казвайки: „Дайте и на мен тази сила, така че на когото положа ръце да приема Святия 
Дух“. 
20Но Петър му каза: „Парите ти да погинат с тебе, понеже си помислил, че Божия дар може 
да се купи с пари! 
21„Ти нямаш нито част нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред  Бога. 
22„Затова покай се от това твое нечестие, и моли Бог да ти прости мислите на сърцето ти. 
23„Защото виждам, че си отровен от горчивина и вързан от неправда“. (NKJ) 
Петър разпозна нечистото мислене на Симон, което не искаше да се размножи в църквата. 
Галатяни 5:9 
Малко квас заквасва цялото тесто. (NKJ) 
 
СЪВРЕМЕННО НЕПОДХОДЯЩО СВЪРЗВАНЕ В ГРАДЕНЕТО: 

 СВЪРЗВАНЕ С ЕЗАВЕЛ – ПРОИЗВЕЖДА ЕВНУСИ 
 СВЪРЗВАНЕ С ВАВИЛОН – ПРОИЗВЕЖДА НЕЧИСТОТА 
 СВЪРЗВАНЕ С РЕЛИГИОЗЕН РЕД – ДУХОВНА СМЪРТ 
 СВЪРЗВАНЕ С АВЕСАЛОМ – БУНТ  

НЕПОДХОДЯЩИТЕ СВЪРЗВАНИЯ СА ЗАБРАНЕНИ 
 МЕЖДУ ЗВЕРОВЕ. 
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Левит 19:19 
Да пазиш постановленията Ми. Да не позволяваш на добитъка си да се съвкупява с друг вид. 
Да не засяваш полето си със смесено семе. Нито да обличаш дреха смесена с лен и вълна. (NKJ) 
 

 МЕЖДУ ИЗРАЕЛ И ЕЗИЧЕСКИТЕ НАРОДИ. 
Второзаконие 7:1-5 
1„Когато ГОСПОД твоя Бог те заведе в земята, в която отиваш, за да я притежаваш, и е 
изпъдил много народи пред теб, хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, 
ферезейците, евейците и евусейците, седем народа по-големи и по-силни от теб, 
2„и когато ГОСПОД твоя Бог ги предаде на теб, да ги надвиеш и напълно да ги унищожиш. Да 
не правиш завет с тях нито да им показваш милост. 
3„Нито да се жениш с тях. Да не им даваш дъщеря си на сина им, нито да вземаш дъщеря им 
за своя син. 
4„Защото те ще отвърнат синовете ти от това да Ме следват, за да служат на други 
богове; така че гнева на ГОСПОДА ще се възбуди срещу теб и ще унищожи внезапно. 
5„Но така да се справиш с тях: да унищожиш олтарите им, и да събориш свещените им 
стълбове, и да съсечеш дървените им образи, и да изгориш гравираните им образи в огън”. 
(NKJ) 
Ездра 9:1-2 
1Когато се направиха тези неща, лидерите дойдоха при мен, казвайки: „Народа на Израел и 
свещениците и левитите не са се отделили от народите на земята, относно мерзостите на 
ханаанците, хетейците, ферезейците, евусейците, амонците, моавците, египтяните и 
аморейците. 
2„Защото те са взели някои от техните дъщери за жени за себе си и за синовете си, така че 
светото потомство се е смесило с народите на тези земи. Дори, ръката на лидерите и на 
управниците е била първа в това престъпление:. (NKJ)    
Неемия 13:23-24 
23В онези дни също видях юдеи, които се бяха оженили за жени азотки, амонки и моавки. 
24И половината от децата им говореха езика на азотците, и не можеха да говорят езика на 
юдеите, а говореха според езика на този или на онзи народ. (NKJ) 
 
СМЕСЕНИЯ БРАК БЕШЕ ЗАБРАНЕН, ПОНЕЖЕ БОГ ЗНАЕШЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ ПРЕЛЪСТИ 
НЕГОВИЯ НАРОД ДА СЛУЖИ НА ЧУЖДИ БОГОВЕ. 
 
3. НЕПРАВИЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГРАДЕНЕ С ПОГРЕШНИ ХОРА. 
1 Летописи 29:2 
„А за дома на моя Бог аз съм приготвил с цялата си сила: злато за златните неща, сребро за 
сребърните неща; бронз за бронзовите неща, желязо за железните неща, дърво за дървените 
неща, ониксови камъни, камъни за влагане, блестящи камъни с различни цветове, всякакви 
видове скъпоценни камъни, и мраморни плочи в изобилие. (NKJ) 
3 царе 12:31 
Той направи капища на високите места, и направи свещеници от всички класи хора, които не 
бяха от синовете на Левий. (NKJ) 
3 Царе 13:33-34 
33След това събитие Еровоам не се отвърна от злия си път, но отново правеше свещеници от 
всяка класа от народа за високите места; който искаше, той го освещаваше, и ставаше един 
от свещениците на високите места. 
34И това нещо беше греха на дома на Еровоам, който го изкорени и го унищожи от лицето на 
земята. (NKJ) 
Езекиил 44:6-7 
6„Кажи сега на бунтовниците, на дома на Израел: ‘Така казва Господ БОГ: „О доме на 
Израел, нека да няма повече от всичките ти мерзости. 
7„Когато въведохте чужденци, необрязани по сърце и необрязани по плът, да бъдат в 
светилището Ми, за да го осквернят – Моя дом – и когато принасяхте храната Ми, 
тлъстината и кръвта, тогава те нарушиха завета Ми поради всичките ви мерзости’“. (NKJ) 
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ТОВА ИЗОБРАЗЯВА НЕПРАВИЛНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БОЖИИТЕ ХОРА В 
ГРДЕЖА НА ЦЪРКВАТА. 
Само онези, които са специфично призовани от Бог трябва да бъдат поставяни в офиса. 
 
4. РЕЛИГИЯ (ЛЕГАЛИЗЪМ, ТРАДИЦИИ И СУЕВЕРИЯ) 
Това е градене според суеверията и човешките традиции. 
Марк 7:7-9 
7„Но напразно Ми се покланят, поучавайки за доктрини човешките заповеди. 
8„Защото отхвърляйки Божията заповед, вие държите човешки традиции – измивания на 
стомни и купи, и много подобни неща правите“. 
9И им каза: „Вие отхвърляте Божията заповед, за да спазвате традициите си“. (NKJ) 
Този модел е отразен в неблагочестивите царе на Израел, които не следваха модела на Давид. 
Тези царе не градяха според това, което беше право в очите на Господа. Те следваха лидери, 
които ходеха в заблуда. 

 АВИЯ 
3 Царе 15:3 
И той ходи във всички грехове на баща си, които беше извършил преди него; сърцето му не 
беше вярно към ГОСПОДА неговия Бог, както беше сърцето на баща му Давид. (NKJ) 

 НАДАВ 
3 Царе 15:25-26 
25А Надав сина на Еровоам стана цар над Израел във втората година на юдейския цар Аса, и 
царува над Израел две години. 
26И той върши зло пред ГОСПОДА, и ходи в пътя на баща си, и в греха си, чрез който направи 
Израел да съгреши. (NKJ) 

 ВААСА 
3 Царе 15:34 
Той върши зло пред ГОСПОДА, и ходи в пътя на Еровоам, и в неговия грях, чрез който направи 
Израел да съгреши. (NKJ) 

 АМРИЙ 
3 Царе 16:25-25 
25Амрий върши зло пред ГОСПОДА, и върши повече зло от всички, които бяха преди него. 
26Защото ходи във всички пътища на Еровоам, сина на Нават, и в неговия грях, чрез който 
направи Израел да съгреши, провокирайки ГОСПОД Бога на Израел към гняв с идолите си. 
(NKJ) 

 АХАВ 
3 Царе 16:30-31 
30А Ахав, сина на Амрий върши зло пред ГОСПОДА, повече от всички, които бяха преди него. 
31И сякаш беше нещо незначително за него да ходи в греховете на Еровоам, сина на Нават, че 
взе за жена Езавел, дъщерята на Етваал, царя на сидонците; и отиде и служи на Ваал и му се 
поклони. (NKJ)  

 ОХОЗИЯ 
3 Царе 22:51-53 
51Охозия, сина на Ахав стана цар над Израел в Самария в седемнадесетата година на 
юдейския цар Йосафат, и царува две години в Израел. 
52Той върши зло пред ГОСПОДА, и ходи в пътя на баща си и в пътя на майка си и в пътя на 
Еровоам, сина на Нават, който направи Израел да съгреши; 
53защото служи на Ваал и му се поклони, и провокира ГОСПОД Бога на Израел да се разгневи, 
според всичко, което бащите му бяха извършили. (NKJ) 
 
Тези царе градиха според това, което беше правилно пред Господа. 

 ЙОАС 
4 Царе 12:2 
Йоас върши  това, което беше право пред ГОСПОДА през всичките дни, в които свещеника 
Йодая го наставляваше. (NKJ) 
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 АЗАРИЯ 
4 Царе 15:3 
И той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, според всичко, което баща му Амасия 
беше извършил. (NKJ) 

 ЕЗЕКИЯ 
4 Царе 18:3 
И той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, според всичко, което баща му Давид 
беше извършил. (NKJ) 

 ЙОСИЯ 
4 Царе 22:2 
И той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, и ходи във всичките пътища на баща си 
Давид; не се отклони надясно или на ляво. (NKJ) 
 
Те не бяха подвластни на човешки традиции или суеверия. 
 
МОЙСЕЙ ЗАПОВЯДА ДА СЕ ГРАДИ СПОРЕД БОЖЕСТВЕН МОДЕЛ. 
Изход 25:9 
„Според всичко, което ти показах, което е модела на скинията и модела на всичките й 
принадлежности, така да я направиш. (NKJ) 
Изход 25:40 
„И гледай да ги направиш според модела, който ти беше показан на планината. (NKJ) 
 
5. ДУБЛИКАТ (ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА НА ГРАДЕЖ/КОПИРАНЕ) 
Изход 5:14 
Също и служителите от децата на Израел, които фараоновите надзиратели бяха поставили 
над тях, бяха бити и ги питаха: „Защо не изпълнихте задачата си да правите тухли и вчера и 
днес, както преди?“ (NKJ) 
Египтяните строяха с тухли направени от пръст. Всяка тухла беше една и съща. Това е символ 
на клониране. Липсва креативност и индивидуалност. 
1 Летописи 22:2 
И така, Давид заповяда да се съберат чужденците, които бяха в земята на Израел; и 
определи каменоделци да секат камъни, за да се построи Божия дом. (NKJ) 
 
Храма на Соломон беше построен с дялани камъни. Камъните не бяха еднакви. 
3 Царе 5:17 
И царят им заповяда да изкопаят големи камъни, скъпи камъни и дялани камъни, за да 
положат основата на храма. (NKJ) 
3 Царе 6:7 
И храма, когато се построи, той се строеше с камъни оформени на кариерата, така че 
никакъв чук, длето или някакво желязно сечиво не се чу в храма докато се строеше. (NKJ) 
 
6. НЕЗАВИСИМОСТ (ИЗОЛАЦИЯ) 
Това е градене без взаимоотношение с други църкви. 
Притчи 18:1 
Човек, който се изолира търси собственото си желание; той беснее срещу всяко мъдро 
отсъждане. (NKJ) 
Божествения модел е тимово служение. 
Филипяни 3:16-17 
16Въпреки това, до степента, до която вече сме достигнали, нека да ходим чрез същото 
правило, нека да бъдем на същия ум. 
17Братя, присъединете се следвайки моя пример, и внимавайте на онези, които ходят така 
както имате нас за модел. (NKJ) 
Ефесяни 2:19-22 
19Затова, сега, вие повече не сте странници и чужденци, а съграждани със светиите и членове 
на Божия дом, 
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20като сте изградени на основата на апостолите и пророците, а Самия Исус Христос е 
главния краеъгълен камък, 
21в когото цялата сграда, като е свързвана, расте в свят храм в Господа, 
22в когото вие също се съграждате заедно за обиталище на Бог в Духа. (NKJ) 
 
7. ЕСТЕСТВЕН ГРАДЕЖ 
Това изисква градене със собствената сила н някого или градене според естествен модел. 
Т.е. градене демократично, светски хуманизъм. 
Колосяни 2:8 
Внимавайте да не ви измами някой с философия и празна измама, според човешката традиция, 
според основните принципи на света, а не според Христос. (NKJ) 
Псалм 127:1 
Ако ГОСПОД не съгради дома, на празно се трудят онези, които градят; ако ГОСПОД не 
опази града, стражарят бди напразно. (NKJ) 
Захария 6:12-13 
12„Тогава му говори казвайки: ‘Така говори ГОСПОД на войнствата, казвайки: „Ето, Мъжът, 
чието име е ОТРАСЪЛ! От мястото си ще израсте, и ще съгради храма на ГОСПОДА; 
13Да, Той съгради храма на ГОСПОДА. Той ще носи славата, и ще седне и ще управлява на 
престола Си; така че Той ще бъде свещеник на престола Си, и съвет на мир ще бъде между 
двамата“. (NKJ) 
Матей 16:18 
„А и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще съградя църквата Си, и портите на 
Хадес няма да надделеят срещу нея. (NKJ) 
Исус изгражда църквата. 
Божествения модел в граденето изисква Божията мъдрост, Святия Дух, Божието слово и т.н. – а 
не човешка философия. 
 
Матей 7:26-28 
26„А всеки, който чува тези Мои думи, и не ги върши, ще бъде като глупав човек, който 
построи къщата си на пясъка: 
27„и заваля дъжда, дойдоха пороите, и задухаха ветровете и удариха тази къща; и тя падна. 
И падането и беше голямо“. 
28А когато Исус завърши думите Си, хората бяха удивени от учението Му, (NKJ) 
 
8. ЛУКАВСТВО 
Еремия 48:10 
Проклет е оня, който върши делото на ГОСПОДА с измама, и проклет оня, който въздържа 
меча си от кръв. (NKJ) 
Езекиил 13:1-11 
1И словото на ГОСПОДА дойде към мен, казвайки: 
2„Сине човешки, пророкувай против пророците на Израел, които пророкуват, и кажи на онези, 
които пророкуват от собственото си сърце: ‘Чуйте словото на ГОСПОДА!’“   
3Така казва Господ БОГ: „Горко на глупавите пророци, които следват собствения си дух и не 
са видели нищо! 
4„О Израел, пророците ти са като лисици в пустинята. 
5Не се изкачихте в проломите и не издигнахте ограда около дома на Израел, за да устои в боя 
в дена на ГОСПОДА. 
6„Те предвиждат безсилие и фалшиво предсказание, казвайки: ‘Така казва ГОСПОД!’ Но 
ГОСПОД не ги е изпратил; въпреки това те се надяват, че словото може да се потвърди. 
7„Не сте ли видели безполезно видение, и не сте ли говорили фалшиво предсказание? Казвате: 
‘ГОСПОД казва’, но Аз не съм говорил“. 
8Затова така казва Господ БОГ: „Понеже вие казвате: ‘ГОСПОД казва’, но Аз не съм 
говорил“, затова Аз наистина съм против вас“, казва Господ БОГ. 
9„Ръката Ми ще бъде против пророците, които представят безсмислици и които 
предсказват лъжи; те няма да бъдат в събранието на Моите хора, нито ще бъдат записани в 
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летописа на дома на Израел, нито ще влязат в земята на Израел. Тогава ще познаете, че Аз 
съм Господ БОГ. 
10„Понеже наистина те са прелъстили Моя народ, казвайки: ‘Мир!’ когато няма мир – и човек 
построява стена, и те я измазват с кал –  
11„кажи на онези, които я измазват кал, че ще падне. Ще има наводняващ дъжд, и ти, О 
велика каменна градушка, ще се изсипеш; и бурен вятър ще я разцепи. 
Езекиил 22:28 
„Пророците й ги замазаха с кал, виждайки фалшиви видения, и предсказвайки лъжи за  тях, 
казвайки: ‘Така казва Господ БОГ’, когато ГОСПОД не е говорил. (NKJ) 
 
Думата кал означава глупави неща. Пророците градяха с глупави неща. Божията мъдрост 
липсва. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУПАВИТЕ НЕЩА: 

 онези, които пророкуват от своето си сърце 
Техните пророчества са резултат от човешко намерение вместо от покорство към божествения 
модел. 

 които следват собствения си дух и не виждат нищо! 
Те не са водени от Духа, а от собствените си умове. Те нямат откровение от Бог. 

 са като лисици в пустините 
Те живеят в място на глад и на жажда. Водени са от собствените си нужди. Пророкуват, за да 
изпълнят собствените си желания. Техните пророчества развалят лозето – те превръщат лозето 
в пустиня. 

 не сте се качили на пролуките, за да изградите стена за дома на Израел 
Служението им не защитава църквата. 

 представяте безсмислици и фалшиви предсказания 
Те оперират в лъжи. 

 ГОСПОД не ги е изпратил 
Няма апостолско измерение за тяхното служение. 

 надяват се, че словото може да се потвърди 
Зависят от случайността. 

 Казвате: ‘ГОСПОД казва’, но Аз не съм говорил“. 
Те не говорят за Господа. 

 бурен вятър ще ги събори. 
Структурите, които градят не могат да устоят на трудните времена. 
 
Матей 7:26-27 
26„А всеки, който чува тези Мои думи, и не ги изпълнява, ще бъде като глупав човек, който 
построи къщата си на пясъка: 
27„и дъжда се спусна, дойдоха водите, и задухаха ветровете и удариха тази къща; и тя падна. 
И падането и беше голямо“. (NKJ) 
Притчи 24:3 
Чрез мъдрост се гради дом, и чрез разбиране се утвърждава; (NKJ) 
 
Еремия 22:14-17 
14Който казва: ‘Ще си построя обширна къща с просторни стаи, и ще си отворя прозорци за 
нея, покрива я в кедър и я боядисва в червено’. 
15„Ще царуваш ли понеже се обграждаш с кедър? Не ядеше ли и не пиеше ли баща ти, и не 
вършеше ли правосъдия и правда? Тогава му беше добре. 
16Отсъждаше делото на бедния и на нуждаещия се; тогава му беше добре. Не беше ли това 
да Ме познава?“ казва ГОСПОД. 
17„Обаче твоите очи и твоето сърце не са за нищо друго освен за твоята ненаситност, 
защото проливаш невинна кръв, и вършиш подтисничество и насилие“. (NKJ) 
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9. СЛАВА ЗА СЕБЕ СИ 
Битие 11:4 
И те казаха: „Елате, нека да си построим град, и кула чийто връх е в небето; нека да си 
създадем име за себе си, за да не се разпръснем по лицето на цялата земя“. (NKJ) 
ТЕ ГРАДЯТ, ЗА ДА СИ СЪЗДАДАТ ИМЕ. 
 
НАВУХОДОНОСОР ГРАДЕШЕ ЗА СОБСТВЕНАТА СИ СЛАВА. 
Данаил 4:30-31 
30Царя проговори, казвайки: „Не е ли велик този Вавилон, който съградих за седалище на 
царството чрез моята могъща сила и за славата на моето величие?“ 
31Докато думата беше все още в устата на царя, глас дойде от небето: „Царю 
Навуходоносор, на тебе се известява: царството се отнема от теб!“ (NKJ) 
 
СОЛОМОН ПОСТРОИ ДОМА ЗА БОЖИЯ СЛАВА. 
3 Царе 5:5 
И ето, аз предложих да построя дом за името на ГОСПОДА моя Бог, както ГОСПОД е 
говорил на баща ми Давид, казвайки: „Твоя син, когото ще поставя на престола ти вместо 
теб, той ще построи дома за името Ми“. (NKJ) 
3 Царе 8:19 
‘Въпреки това ти няма да построиш храма, а синът ти, който ще излезе от тялото ти, той 
ще построи храма за името Ми.’ (NKJ) 
 
ЧАСТ 2 
ГРЕШКИ ПРИ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ХРАМА НА ЗОРОВАВЕЛ 
 
Агей 2:21-23 
21„Говори на Зоровавел, управителя на Юда, казвайки: ‘Аз ще разтърся небето и земята. 
22Ще преобърна престола на царствата; ще унищожа силата на езическите царства. Ще 
преобърна колесниците и онези, които ги управляват; конете и ездачите им ще бъдат 
повалени, всеки от меча на брат си. 
23‘В оня ден’, казва ГОСПОД на войнствата: ‘Ще взема тебе, Зоровавел, Мой служителю, 
сине Салатиилов’, казва ГОСПОД, ‘и ще те направя като пръстен печат; защото съм те 
избрал’, казва ГОСПОД на войнствата“. (NKJ) 
 
70 години след пленничеството нацията на Израел се връща в обещаната земя, за да построи 
храма под лидерството на Зоровавел. 
Зоровавел идва от Вавилон. Той няма практично познание в строенето. Информацията му 
вероятно е събрана от книги. Той не е бил на планината както Мойсей. Не е помазан като 
Давид. Той откликва на Божествените подбуди да гради. Той излиза от робството без никакви 
чудеса и знамения. Неопитен е. Той представлява онези, на които е дадено малко. 
Бог казва на Зоровавел: „Аз съм те избрал“. Той представлява един род излизащ от Вавилон, за 
да гради. Бог потвърждава Своето намерение, а не самото градене. 
 
НЕТОЧНОСТИ В ХРАМА НА ЗОРОВАВЕЛ. 
1. ЖЕРТВА НАД ПОКОРСТВОТО 
Ездра 3:1-6 
1И когато дойде седмия месец, и децата на Израел бяха в градовете, хората се събраха заедно 
като един човек в Ерусалим. 
2Тогава Исус, сина на Йоседек и братята му свещениците, и Зоровавел, сина на Салатиил и 
братята му, станаха и построиха олтара на Израилевия Бог, за да принасят всеизгаряния на 
него, както е писано в закона на Мойсей, Божия човек. 
3Понеже върху тях беше дошъл страх поради хората на онези страни, те поставиха олтара 
на основите му; и принасяха всеизгаряния на ГОСПОДА, всеизгаряния сутрин и вечер.     
4Те също пазиха празника Шатроразпъване, както е писано, и принасяха ежедневните 
всеизгаряния според броя изискван от наредбата за всеки ден. 
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5След  това принесоха редовните всеизгаряния, и тези за новолунията и за всичките 
определени празници на ГОСПОДА, които бяха осветени, и тези на всеки, който с готовност 
принасяше доброволен принос на ГОСПОДА. 
6От първия ден на седмата луна те започнаха да принасят всеизгаряния на ГОСПОДА, 
въпреки че основата на храма на ГОСПОДА не беше положена. (NKJ) 
 
При връщането в обещаната земя нацията се свърза с Бог чрез жертва. Те принасяха 
всеизгаряния сутрин и вечер и го правеха „както е писано в Мойсеевия закон“. 
Божият характер поставя покорството над жертвата. 
1 Царе 15:22 
Тогава Самуил каза: „Наслаждава ли се ГОСПОД толкова на всеизгаряния и жертви, колкото 
на покорство на гласа на ГОСПОДА? Ето, да се покоряваме е по-добро от жертва, и да 
внимаваме от тлъстината на овни. (NKJ)  
 
Закона изискваше освещение преди жертва. Този аспект от Мойсеевия закон беше 
пренебрегнат. Те отидоха направо към жертвите. Те си избраха една част от Мойсеевия закон. 
Неосветени хора жертваха на Бог. Не е чудно, че огъня не слезе да погълне жертвите. 
 
1 Царе 16:5 
И той каза: „Спокойно; дошъл съм жертвам на ГОСПОДА. Осветете се, и елата е с мен на 
жертвата“. Тогава той освети Есей и синовете му, и ги покани на жертвата. (NKJ) 
Вижте също 2 Летописи 29:17-24 
 
Много църкви са основани на жертвите на постене, благодарствени церемонии и молитва. Те 
жертват на Бог, но не могат да Му се покоряват. Същите хора са въвлечени в измама, поквара, 
идолопоклонство и т.н. – Те не могат да се осветят. 
Забележете, че жертвата не положи основата на храма. 
Ездра 3:6 
От първия ден на седмия месец започнаха да принасят всеизгаряния на ГОСПОДА, въпреки че 
основата на храма на ГОСПОДА не беше положена. (NKJ) 
 
2. ОТВЕТНО ХВАЛЕНИЕ 
Ездра 3:10-11 
10Когато зидарите положиха основата на храма на ГОСПОДА, свещениците стояха в 
облеклото си с тръби, и левитите, синовете на Асаф, с кимвали, за да хвалят ГОСПОДА, 
според наредбата на Израилевия цар Давид. 
11И пяха ответно, хвалейки и благодарейки на ГОСПОДА: „Защото е добър, защото 
милостта Му трае до века към Израел“. Тогава всички хора викаха силно, докато хвалеха 
ГОСПОДА, понеже основата на дома на ГОСПОДА беше положена. (NKJ) 
 
Те хвалеха Бог когато основата на храма се полагаше. Това беше наречено „според наредбата 
на Давид“. Тази хвала беше ответна хвала – отклик към виждането на основата. Давид хвалеше 
Бог преди някаква основа да бъде положена. Той беше активен, а не реагиращ в хваление на 
Бог. Стените на Ерихон паднаха в отговор на активно хваление. 
Йосафат отиде в битката с активно хваление.  
АКТИВНОТО ХВАЛЕНИЕ Е ПО-ТОЧНО ОТ РЕАГИРАЩОТО ХВАЛЕНИЕ. 
 
3. ГРЕШКИ В ОСНОВАТА 
Хвалението беше основано върху фокусиране на основата. Цялото здание щеше да почива 
върху основата. 
 

 ОСНОВАТА БЕШЕ ВИСОКА 60 ЛАКЪТЯ 
Ездра 6:3 
В първата година на цар Кир, цар Кир издаде указ относно Божия дом в Ерусалим: „Нека 
дома да се построи отново, мястото, където принасят жертви; и нека основите му да се 
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положат здраво, височината му да бъде шестдесет лакътя и ширината му шестдесет 
лакътя. (NKJ) 
 
Височината беше 60 лакътя. 6 е числото на хуманизма, на плътското.  
Това е типично за здание, чиято основа е плътска и хуманистична. 
Кир издаде указ да се гради и определи мерките от вавилонска гледна точка. 
 
Данаил 3:1 
Цар Навуходоносор направи златен образ, чиято височина беше шестдесет лакътя и 
широчината му шестдесет лакътя. Той го постави в равнината Дура, във вавилонската 
област. (NKJ)   
 
Зоровавел означава семе от Вавилон. И така виждаме Вавилон вкоренен в една сграда 
предназначена за Бог. 
Всяка църква изградена върху хуманизъм и плътщина е Зоровавелски храм.  
 

 ОСНОВАТА БЕШЕ ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ НА СОЛОМОН 
3 Царе 6:2 
А дома, който цар Соломон построи за ГОСПОДА, дължината му беше шестдесет лакътя, 
ширината му беше двадесет, а височината му беше тридесет лакътя. (NKJ) 
2 Летописи 3:3 
Това е основата, която Соломон положи за построяването на Божия дом: Дължината беше 
шестдесет лакътя (според лактите на старата мярка) и дължината беше двадесет лакътя. 
(NKJ)  
 
Храма на Зоровавел имаше здрава основа – шестдесет лакътя висока. 
За да поддържате нещо неправилно имате нужда от здрава основа. 
Така че, да събориш нещо неправилно се изисква по-голямо усилие, понеже е съградено на по 
здрава основа. 
 

 ЗАКРЕПВАНЕ НА ОСНОВАТА 
Човек може да стане толкова съсредоточен върху основата, че детайлите на останалата част от 
сградата да бъдат пренебрегнати. 
Основата е пророческа за настоящото АПОСТОЛСКО-ПРОРОЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. 
 
Ефесяни 2:20 
съградени върху основата на апостолите и пророците, а Сам Исус Христос е главният 
краеъгълен камък. (NKJ) 
 
Пренаблягането върху апостолското и пророческото няма да завърши сградата – това просто 
полага основата. 
 
4. РАЗДЕЛЕНАТА ТЪЛПА 
Ездра 3:12-13 
12Но мнозина от свещениците, левитите и главите на бащините домове, стари мъже, които 
бяха виждали първия храм, плакаха със силен глас, когато основата на този храм беше 
положена пред очите им. А мнозина викаха силно от радост, 
13така че хората не можеха да различат звука от радостния глас от звука от плача на 
хората, защото хората викаха силно, и звука се чуваше на далеч. (NKJ) 
 
При по-внимателно разглеждане се забелязва, че вика беше разделен. 
Старите мъже викаха и плачеха. 
Младите викаха и се радваха. 
Старите мъже бяха виждали първия храм, и откликваха с един стар манталитет. 
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Младата неопитна група се радваше, понеже те откликваха с един манталитет на бъдещето. Те 
никога преди не бяха виждали никакъв храм – за тях това беше едно ново начало. 
По този начин в една тълпа имате сблъсък между миналото и настоящето. 
ТОВА БЕШЕ ЕДИН ВИК НА РАЗНОГЛАСИЕ. 
 
5. НЕПОЗНАВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА РЕАЛНОСТ 
Една част от тълпата беше фокусирана на миналото, другата на бъдещето – настоящата 
реалност беше пренебрегната. ТЕ ВИКАХА ПРИ ОТСЪСТВИЕТО НА КОВЧЕГА НА 
ЗАВЕТА. Ковчега на завета е преобраз на Христос. 
Това беше църква викаща при появяването на апостолско-пророческото – без Христос. 
 
Ефесяни 2:20 
съградени върху основата на апостолите и пророците, а Самия Исус Христос е главният 
краеъгълен камък. (NKJ) 
 
ГЛАВНИЯТ КРАЕЪГЪЛЕН КАМЪК ЛИПСВАШЕ. МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ТОЛКОВА 
ФОКУСИРАНИ НА ОСНОВАТА (АПОСТОЛСКО-ПРОРОЧЕСКОТО), ЧЕ ДА ПРОПУСНЕТЕ 
ИСУС. 
 
Исая 28:16 
Затова така казва Господ БОГ: „Ето, Аз полагам в Сион камък за основа, добре изпитан 
камък, скъпоценен краеъгълен камък, сигурна основа; който вярва няма да действа 
необмислено. (NKJ) 
 
КОГАТО ХРИСТОС ЛИПСВА И СЪБРАНИЕТО Е РАЗДЕЛЕНО, ТОГАВА ПРОЦЕСА НА 
ГРАДЕЖ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ. 
 
Ездра 4:24 
Така работата по Божия дом, който е в Ерусалим приключи, и не се продължи до втората 
година от царуването на персийския цар Дарий. (NKJ)  
 
6. ПРОРОЧЕСКО АКТИВИРАНЕ СРЕЩУ ПРОРОЧЕСКО СЪГЛАСИЕ. 
Ездра 5:1-2 
1Тогава пророк Агей и Захария, сина на Идо, пророци, пророкуваха на юдеите, които бяха в 
Юда и в Ерусалим, в името на Израилевия Бог, Който беше над тях. 
2И така, Зоровавел, сина на Салатиил и Исус, сина на Йоседек станаха и започнаха да строят 
Божия дом, който беше в Ерусалим; и Божиите пророци бяха с тях, помагайки им. (NKJ) 
 
Когато граденето е неправилно, пророческото активиране е необходимо. 
Давид бе правилен строител. Той не се нуждаеше от активиране. Той получи пророческо 
съгласие от Натан. 
 
2 Царе 7:2-3 
2и царя каза на пророк Натан: „Виж сега, аз живея в кедров дом, а Божия ковчег обитава в 
палатка от завеси“. 
3Тогава Натан каза на царя: „Върви, направи всичко, което е в сърцето ти, защото ГОСПОД 
е с тебе“. (NKJ) 
 
7. ЗАВЪРШВАНЕ БЕЗ СЛАВАТА 
Ездра 6:14-15 
14И така старейшините на Израел градяха, и успяваха чрез пророкуването на пророк Агей и 
Захария, сина на Идо. И те градиха и завършиха, според заповедта на Израилевия Бог, и 
според заповедта на персийските царе Кир, Дарий и Артаксеркс. 
15И храма беше завършен на третия ден от месец Адар, което беше през шестата година от 
царуването на цар Дарий. (NKJ) 
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Те нарекоха това завършване, въпреки че славата не дойде.  
 
Изход 40:33-34 
33И той издигна двора около скинията и олтара, и закачи завесата на портата на двора. Така 
Мойсей свърши работата. 
34Тогава облака покри шатъра за срещане, и славата на ГОСПОДА изпълни скинията. (NKJ) 
 
Липсата на славата означава, че сградата не е получила пълното одобрение на Бог. 
 
Агей 2:1-9 
1В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, словото на ГОСПОДА дойде чрез пророк 
Агей, казвайки: 
2„Говори сега на Зоровавел, сина на Салатиил, управителя на Юда, и на Исус, сина на Йоседек, 
първосвещеника, и на остатъка от народа, като им кажеш: 
3‘Кой е останал сред вас, който да е виждал този храм в предишната му слава? И как го 
виждате сега? В сравнение с него, този във вашите очи нищо ли е?  
4‘Въпреки това, бъди силен сега, Зоровавеле’, казва ГОСПОД; ‘и бъди силен, Исусе, син на 
Йоседек, първосвещеника; и бъдете силни, всички хора на земята’, казва ГОСПОД, ‘и 
работете; защото Аз съм с вас’, казва ГОСПОД на войнствата. 
5‘Според словото, с което ви се заклех, когато излязохте от Египет, така че Духът Ми 
остава сред вас; не се страхувайте!’ 
6„Защото така казва ГОСПОД на войнствата: „Още веднъж (това е след малко) Аз ще 
разтърся небето и земята, морето и сушата; 
7‘и ще разтърся всички народи, и те ще дойдат до Желанието на всичките народи, и Аз ще 
изпълня този храм със слава’, казва ГОСПОД на войнствата. 
8‘Среброто е Мое, и златото е Мое’, казва ГОСПОД на войнствата. 
9‘Славата на този последен храм ще бъде по-голяма от тази на първия’, казва ГОСПОД на 
войнствата. ‘И на това място ще дам мир’, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ) 
 
Граденето без славата трябва да се признае за нищо. 
9‘Славата на този последен храм ще бъде по-голяма от тази на първи’, казва ГОСПОД на 
войнствата. ‘И на това място ще дам мир’, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ)  
 
Нито настоящето нито миналото ще се сравни със славата на църквата от последното време, 
която Бог изгражда. 
 
 
8. ЧАСТИЧНА СЛУЖБА 
Ездра 6:19-22 
19И потомците на пленниците пазиха Пасхата на четиринадесетия ден от първия месец. 
20Защото свещениците и левитите се бяха очистили; всички бяха ритуално чисти. И те 
заколиха пасхалните агнета за всички потомци на пленниците, за техните братя 
свещениците, и за себе си. 
21Тогава децата на Израел, които се бяха върнали от робството ядоха заедно с всички, които 
се бяха отделили от нечистотата на народите на земята, за да търсят ГОСПОДА Бога на 
Израел. 
22И те пазиха празника на Безквасния хляб седем дена с радост; защото ГОСПОД ги 
развесели, и обърна сърцето на асирийския цар към тях, да укрепи ръцете им в работата по 
дома на Божия дом, Бога на Израел. (NKJ) 
Те празнуваха Пасхата. Пасхата се състоеше от три празника – Пасхата, Безквасните хлябове и 
Снопа на първите плодове. Те пропуснаха Снопа на първите плодове. 
Те направиха 2/3 правилно, което е 66,6%. Това отново е мярка на плътщина в техния проект за 
градеж. 
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9. ПРОПУСКАНЕ НА БОГ ПЪРВИЯ ПЪТ 
Ездра 7:6 
този Ездра дойде от Вавилон; и беше вещ книжник в закона на Мойсей, който ГОСПОД Бога 
на Израел беше дал. Царя му даде всичко, което поиска, според ръката на ГОСПОД неговия 
Бог върху него. (NKJ) 
Ездра 7:10 
Защото Ездра беше приготвил сърцето си да търси закона на ГОСПОДА, и да го върши, и да 
учи постановления и наредби в Израел. (NKJ) 
Ездра 9:1-7 
1Когато бяха направени тези неща, лидерите дойдоха при мен, казвайки: „Народа на Израел, 
свещениците и левитите не са се отделили от народите на земите, почитащи мерзостта на 
ханаанците, хетейците, ферезейците, евусейците, амонците, моавците, египтяните и 
аморейците. 
2„Защото те са взели някои от техните дъщери за жени за себе си и за синовете си, така че 
святото семе е смесено с народите на тези земи. Дори, ръката на лидерите и на управниците 
е била първа в това прегрешение“. 
3Така че, когато чух това, раздрах дрехите си и робата си, и оскубах част от космите на 
главата си и на брадата си, и стоях удивен. 
4Тогава всички, които трепереха от думите на Бога на Израел се събраха при мен, поради 
престъплението на онези, които бяха отведени в плен, и аз стоях удивен до вечерната 
жертва. 
5При вечерната жертва станах от поста си; и със съдрани дрехи и роба, паднах на коленете 
си и прострях ръцете си към ГОСПОД моя Бог. 
6И казах: „О, Боже мой: Толкова се срамувам и се свеня да вдигна лицето си към Теб, Боже 
мой; понеже беззаконията ни достигнаха по-високо от главите ни, и вината ни порасна до 
небесата. 
7„От дните на бащите ни до днес ние сме били много виновни, и заради беззаконията ни ние, 
царете ни и свещениците ни бяхме предадени в ръцете на царете на земите, на меча, на 
робство, на ограбване и на унижение, както е в този ден. (NKJ) 
 
Ездра идентифицира себе си като един от грешниците. 
Ездра се върна с втората група. Той пропусна Бог първия път. 
Ездра 1:3 
Кой от вас е от целия Негов народ? Нека неговия Бог да бъде с него, и нека да се изкачи в 
Ерусалим, който е в Юда, и да построи дома на ГОСПОДА Бога на Израел (Той е Бог), който е 
в Ерусалим. (NKJ) 
Той не откликна на призива на Кир първия път. 
 
10. ЕЗИЧЕСКИ ЖЕНИ 
Ездра 9:1-2 
1Когато бяха направени тази неща, лидерите дойдоха при мен, казвайки: „Народа на Израел, 
свещениците и левитите не са се отделили от народите на земите, които почитат 
мерзостта на ханаанците, хетейците, ферезейците, евусейците, амонците, моавците, 
египтяните и аморейците. 
2„Защото те са взели някои от техните дъщери за жени за себе си и за синовете си, така че 
святото семе се е смесило с народите на тези земи. Дори, ръката на лидерите и на 
управниците е била първа в това престъпление“. 
 
Ездра 10:10-12 
10Тогава свещеника Ездра се изправи и им каза: „Вие сте съгрешили и сте взели езически жени, 
прибавяйки към вината на Израел. 
11„Затова сега, изповядайте се на ГОСПОДА Бога на бащите ви, и извършете Неговата воля; 
отделете се от народите на земята, и от езическите жени“. 
12Тогава цялото събрание отговори и каза със силен глас: „Да! Както каза, така трябва да 
направим”. (NKJ) 
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Ездра не се обръща към сградата. Той осъзнава, че грешките са резултат от неправилни хора. 
Така че, той се справя със сърцето на проблема – замърсяването на хората. 
 
СЪПРУГА – ЗАКОННО ОПЕРИРАЩА СИСТЕМА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПОТОМСТВО. 
ЕЗИЧЕСКА СЪПРУГА -- НЕЗАКОННО ОПЕРИРАЩА СИСТЕМА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ НА 
ПОТОМСТВО. 
ЦЪРКВАТА ДНЕС ИМА МНОГО ЕЗИЧЕСКИ ЖЕНИ: 

 ЕЗАВЕЛ – КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ Е ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СКОПЦИ. 
 АВЕСАЛОМ – ПРОИЗВЕЖДА БУНТ. 
 КОРЕЙ – ПОГЪЛНАТ ОТ  (МАТЕРИАЛИЗЪМ). 
 ВАВИЛОН – ПРОИЗВЕЖДА НЕЧИСТОТА. 
 РЕЛИГИОЗНИ ДУХОВЕ – ДУХОВНА СМЪРТ (КОСТИ НА МЪРТВИ ХОРА). 
 ФАЛШИВИ БРАТЯ – ОТСТЪПЛЕНИЕ, МОРАЛНА ПОКВАРА. 
 АДОНИЯ – БУНТ. 

 
Изискването поставено върху църквата е отделяне от тези операционни системи. 
„Да! Както каза, така трябва да направим“. 
 
Това е истински процес на реформация. 
ЕДИНСТВЕНАТА ЗАКОННА СИСТЕМА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕТО НА ПОТОМСТВО Е 
ДУХА – ИЗПЪЛНЕНОТО СЛОВО НА БОГ.  
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