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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

21. ВАВИЛОН 
УРОК 21 – (АВС 2) 

 
1. ДИСКУТИРАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДУХА НА ВАВИЛОН ОТ 
КНИГАТА НА ДАНАИЛ. 
Вавилон означава объркване – Дж.Б.Джаксън 
 
Навуходоносор — Обърквайки господаря на съкровището: пророчество, земния 
съд е — запазен 
Навуходоносор — Объркване в дома на съкровището: пророчество, съдът на 
гадателя е — запазен 
ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА – СИОН – ИМА СВЯТИЯ ДУХ 
ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА – ВАВИЛОН – ДУХ НА ОБЪРКВАНЕ 
ВАВИЛОН В НОВИЯ ЗАВЕТ Е КАРТИНА НА ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА. 
Данаил 1:1-8 
1В третата година от царуването на Юдейския цар Йоаким вавилонският 
цар Навуходоносор дойде до Ерусалим и го обсади. 
2И ГОСПОД предаде в ръката му Юдейския цар Йоаким и част от съдовете на 
Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в светилището на своя бог, и 
внесе съдовете в съкровищницата на своя бог. 
3Царят заповяда на началника на евнусите си Асфеназ да доведе някои от 
израилтяните, т. е. от царския род и от благородните, 
4юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква 
мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха 
достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на 
халдейците. 
5И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от 
виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят 
пред царя след изтичането на това време. 
6А между тях бяха, от юдеите, Данаил, Анания, Мисаил и Азария, 
7които началникът на евнусите преименува, като нарече Данаил 
Валтасасар, а Анания – Седрах, Мисаил – Мисах, и Азария – Авденаго. 
8Но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, 
нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на евнусите 
да не се оскверни. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДУХА НА ВАВИЛОН. 
 
1. ОБСАЖДА ЕРУСАЛИМ 
 
Това е символ на робство. Вавилон е враждебен на Ерусалим. 
1В третата година от царуването на Юдейския цар Йоаким вавилонският 
цар Навуходоносор дойде до Ерусалим и го обсади. 
Навуходоносор обгради и плени града Ерусалим. 
Ерусалим е картината на църквата (Откровение 21) 
 
БЕЛЕЗИ НА РОБСТВОТО: 
CONVICTION OF INACCURATE LOCATION — ОСЪЗНАВАНЕ НА 
НЕПРАВИЛНОТО МЯСТО 
ABSENCE OF JOY — ЛИПСА НА РАДОСТ 
POVERTY — БЕДНОСТ 
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TYRANNICAL LEADERSHIP — ТИРАНИЧНО ЛИДЕРСТВО 
IDOLATRY — ИДОЛОПОКЛОНСТВО 
VULNERABILITY — УЯЗВИМОСТ 
ECCLESIASTICAL BONDAGE — СВЕЩЕНИЧЕСКО РОБСТВО 
STAGNATION — ЗАСТОЯЛОСТ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
CONVICTION OF INACCURATE LOCATION — ОСЪЗНАВАНЕ НА 
НЕПРАВИЛНОТО МЯСТО 
4Как да пеем песента ГОСПОДНА  
в чужда земя? 
Не можете да пеете песните на Сион от позицията на Вавилон. 
 
ABSENCE OF JOY — ЛИПСА НА РАДОСТ 
плакахме 
2на върбите сред него  
окачихме арфите си. 
 
POVERTY — БЕДНОСТ 
Златото е в главата. Това е система, в която само онези, които са в лидерство се 
наслаждават на материален просперитет. 
 
TYRANNICAL LEADERSHIP — ТИРАНИЧНО ЛИДЕРСТВО 
Навуходоносор е диктатор, а не баща. 
 
IDOLATRY — ИДОЛОПОКЛОНСТВО 
Трябва да следвате инструкциите на властите на затвора. ТОВА Е КУЛТУРАТА 
НА ЗАТВОРНИКА. 
Тя ще ви притисне да се съобразите. Робството се поддържа със заплахи. 
Заплашва ви с огъня и лъвовете, за да усвоите нейната култура на 
идолопоклонство. 
ЗАПЛАХАТА НА ОГЪНЯ. 
Данаил 3:1-3 
1Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест 
лакти широк, и го постави на полето Дура, във вавилонската област. 
2Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, 
областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, 
законоведците и всички началници на областите да дойдат на 
посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил. 
3Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, 
ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на 
областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор 
беше поставил; и застанаха пред образа, поставен от царя. 
Данаил 3:4-6 
4Тогава глашатай викаше със силен глас: На вас се заповядва, племена, 
народи и езици, 
5когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на 
псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на 
златния образ, който цар Навуходоносор е поставил; 
6а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред 
пламтящата огнена пещ. 
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ЗАПЛАХАТА НА ЛЪВОВЕТЕ 
Данаил 6:7 
Всички князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и 
управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде 
указ и да обяви строга забрана, че който, до тридесет дни, би отправил 
някаква молба до който и да било бог или човек освен до тебе, царю, той да 
бъде хвърлен в рова на лъвовете. 
 
ЗАПЛАХАТА НА ЕЛИТНИТЕ ПОКЛОННИЦИ. 
Сатрапите и онези, които бяха в лидерство се бяха преклонили – пленниците 
бяха лишени от права – те бяха натиснати да се поклонят. 
Управляващите лидери могат да се сменят, но робството се разпространява 
през поколенията от Вавилон до Мидо Персия до Гърция до Рим – то въпреки 
всичко си е същия дух на робство. Новата култура е идолопоклонство. 

 ПОКЛОНЕНИЕ НА ОБРАЗА, КОЙТО Е 60 ЛАКЪТЯ – СИМВОЛ НА 
ХУМАНИЗЪМ И ПЛЪТЩИНА. 

 ПОКЛОНЕНИЕ НА ЗЛАТОТО – ЛУДОСТ ПО ПАРИТЕ. 
 ЛУДОСТ ПО МУЗИКАТА. 

 
Данаил 6:13 
Тогава те казаха пред царя: Онзи Данаил, който е от пленените юдеи, не 
зачита нито тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, а принася 
молбата си три пъти на ден. 
Въпреки че изпъквате, вие все още сте пленник. 
 
В РОБСТВО ЛИ СТЕ? 
ВИЖТЕ КНИГАТА НА НАУМ 
Институционната църква е изградена с пленници. 
Тя поддържа силата си чрез заплахата на огъня – ада и демоните (лъвовете). 
Силата й не е изградена върху любов. Институцията не може да ви обича. 
 
VULNERABILITY — УЯЗВИМОСТ 
Цялата сила е в главата. Образа на Навуходоносор отразява това, че цялата 
ценност е в главата и прогресивно се обезценява. Това е йерархично лидерство. 
 
ECCLESIASTICAL BONDAGE — СВЕЩЕНИЧЕСКО РОБСТВО 
Псалм 137:1-4 
1При реките на Вавилон, там седнахме. 
Да! Плакахме, когато си спомняхме за Сион; 
2на върбите сред него 
окачихме арфите си. 
3Защото там онези, които ни бяха пленили, 
поискаха от нас да пеем думи; 
и онези, които ни бяха опустошили, 
поискаха веселие, като ни казаха: 
Попейте ни от сионските песни. 
4Как да пеем песента ГОСПОДНА 
в чужда земя? 
 

Седящата позиция е позиция на религиозно робство. 
 
STAGNATION — ЗАСТОЯЛОСТ 
Този дух иска да отсече влиянието на истинската църква. Той обгражда 
църквата като не позволява на никой да влезе в ума и никой не е изпращан. Тя 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

4

прави ресурсите на църквата застояли като държи вярващите в плен. ТЯ 
ПРАВИ ЦЯЛОТО СЛУЖЕНИЕ ЗАСТОЯЛО.  
 
2. УНИЩОЖАВА АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА 
2И ГОСПОД предаде в ръката му Юдейския цар Йоаким и част от съдовете на 
Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в светилището на своя бог, и 
внесе съдовете в съкровищницата на своя бог. 
Съдовете се отнасят за светилника, масата за присъствения хляб и златния 
олтар за тамян. 
Тези съдове са символи на четирите стълба на апостолската култура описана в 
Деяния 2:42. 
Съдовете бяха донесени в съкровищницата на Вавилон. Духът на Вавилон 
разпознава съкровищата на Деяния 2:42 – той иска да ги скрие от църквата. Той 
събаря реда на тези съкровища, но ги използва за свое удоволствие. Така че във 
Вавилон можете да видите елементите на Деяния 2:42 и да бъдете измамени да 
си мислите, че елементите все още действат според Божия замисъл. 
Молитвените събрания на Вавилон са за собствената му полза. 
 
Данаил 5:1-4 
1Цар Валтасар направи голям пир на хиляда от големците си и пиеше вино 
пред хилядата. 
2Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и 
сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, 
който беше в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му 
и наложниците му. 
3Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на 
Божия дом, който беше в Ерусалим; с тях пиеха царят и големците му, 
жените му и наложниците му. 
4Пиеха вино и хвалеха златните, сребърните, медните, железните, 
дървените и каменните богове. 
Те празнуват със съдовете на Господа, но това не е Господната трапеза. 
ВАВИЛОН ИМА ФАЛШИФИКАТИ: 
2.1 ВМЕСТО АПОСТОЛСКАТА ДОКТРИНА ИМАТЕ ЛИТЕРАТУРАТА НА 
ХАЛДЕЙЦИТЕ –  3 ГОДИШЕН КУРС. 
3Царят заповяда на началника на евнусите си Асфеназ да доведе някои от 
израилтяните, т. е. от царския род и от благородните, 
4юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква 
мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха 
достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на 
халдейците. 
5И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от 
виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят 
пред царя след изтичането на това време. 
2.2 ВМЕСТО ОБЩЕНИЕ ИМАТЕ РОБСТВО – ПРИЯТЕЛЯТ ВИ Е ЗАТВОРНИК – 
При реките на Вавилон… 
 
2.3 ВМЕСТО РАЗЧУПВАНЕТО НА ХЛЯБА ИМАТЕ ХРАНА ПРИНЕСЕНА НА 
ИДОЛИ. 
5И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от 
виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят 
пред царя след изтичането на това време. 
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2.4 ВМЕСТО МОЛИТВА ТРЯБВА ДА СЕ НАВЕДЕТЕ ПРЕД ЕДИН ИДОЛ. 
Молитвите са идолопоклоннически. 
Данаил 3:1-3 
1Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест 
лакти широк, и го постави на полето Дура, във вавилонската област. 
2Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, 
областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, 
законоведците и всички началници на областите да дойдат на 
посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил. 
3Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, 
ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на 
областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор 
беше поставил; и застанаха пред образа, поставен от царя. 
Данаил 3:4-6 
4Тогава глашатай викаше със силен глас: На вас се заповядва, племена, 
народи и езици, 
5когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на 
псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на 
златния образ, който цар Навуходоносор е поставил; 
6а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред 
пламтящата огнена пещ. 
 
3. ИЗГОНВАНЕ ОТ ПРАВИЛНИТЕ МЕСТА. 
Израел преживя промяна на местоживеенето в продължение на седемдесет 
години – от Ерусалим във Вавилон. 

Ерусалим —  Ще се поучава двоен мир: ще ти дам двоен мир Ерусалиме, 
видение за мир (Хичкок) 
 
Вавилон означава объркване. 
 
От мир към объркване. 
Това е символ на преместване към объркване. Объркването означава 
дезориентация за време, място и личност. 
Израел не можеше да празнува празниците на Израел във Вавилон. Те не 
можеха да празнуват Божиите времена във Вавилон – това е равно на това да 
пропуснете Божиите посещения в Неговите „кайроси“. 
Онези, които са под този дух нямат разбиране за настоящите движения на Бог 
на земята. Те живеят в миналото и нямат никаква представа за излизащото 
слово на Бог. 
 
4. ХОМОТА НА АСФЕНАЗ 
3Царят заповяда на началника на евнусите си Асфеназ да доведе някои от 
израилтяните, т. е. от царския род и от благородните, 
4юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква 
мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха 
достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на 
халдейците. 
Асфеназ  —  аз ще направя известен попръсканият 
Вавилон ще ви доведе под влиянието на господаря на скопците.  Вавилон иска 
да ви направи скопец – символ на слаб човек, личност, която е изгубила 
господството. Езавел беше заобградена от скопци. Асфеназ ви прави слуга на 
Езавел. Асфеназ издига попръсканият, а не потопеният. Асфеназ издига онези, 
които са докоснати от Бог, а не онези, които са потопени в Бог. Духът на 
Вавилон ще ви скопи – крайният резултат е безплодие (НЕПРОДУКТИВНОСТ). 
Най-добрите от църквата – самите избрани – стават скопци. 
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ИЗВАДКА ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ TAYSIDE — ИНТЕРНЕТ 
Какво е синдрома на Клайнфелтърс? 
Синдрома на Клайнфелтърс е една причина за мъжки хипогонадизъм, което 
води до това тестисите да не работят правилно и да не произвеждат 
тестостеронен хормон. Това е състояние, с което сте се родили, но обикновено се 
показва в пубертета или ако е в лека форма могат да минат много години преди 
да се установи проблема. 
Хромозомите съдържат всички гени във всяка клетка на тялото. Здравите хора 
имат 46 хромозома. Два от тях са наречени сексуалните хромозоми, в жените те 
са еднакви и са наречени XX, докато в мъжете са различни и са наречени XY. 
Мъжете със синдрома на Клайнфелтърс имат допълнителни хромозоми, 
обикновено само един допълнителен X хромозом (т.е. 47 във всички), въпреки 
че понякога може да има повече от един допълнителен хромозом. 
Какви симптоми на хипогонадизъм мога да имам според синдрома на 
Клайнфелтърс?  
Забавен пубертет 
Липса на полово влечение — понижен интерес към сексуална активност. 
Импотентност 
Намалено окосмяване по лицето — намаляване на нуждата от бръснене. 
Умора 
Намалена мускулна сила и издръжливост. 
Промяна във формата на тялото — увеличаване на мазнините и развитие на 
гърдата. 
Безплодие 
Остеропозис — крехки кости, което води до фрактури 
Депресия и понякога асоциално поведение. 
Ранно сърдечно заболяване. 
Какви други характерни черти има в пациенти със синдрома на Клайнфелтърс?  
Често се свързва с извънредна дължина на краката, нормална дължина на 
ръцете.  
Незначителни костни отклонения в ръцете и лактите. 
Интелектуални трудности. Това по никакъв начин не е универсално и отчасти 
се дължи на броя на допълнителните хромозоми, които човека може да има. 
Пациентите със синдром на Клайнфелтърс могат да имат голям риск от:  
Белодробно заболяване например хроничен бронхит, и поради това е особено 
важно да не пушат 
Диабет  
Намалена функция на щитовидната жлеза 
Рак на гърдата при мъжа. 
Разширени вени. 
Какво може да се направи за пациент със синдрома на Клайнфелтърс?  
Замяна на тестостеронът — за да се намали риска от повечето от дългосрочните 
оплаквания свързани с Клайнфелтърс, позволявайки нормална 
продължителност на живота (вижте хипогонадизъм). 
Хирургия — за козметични проблеми. 
Специални следващи действия: да се следи за дългосрочни проблеми.  
 
ГЕНЕТИКИТЕ СА БОЖИЕТО СЛОВО. ПРОМЯНАТА НА ГЕНЕТИКИТЕ 
ПРОИЗВЕЖДА СКОПЦИ – СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА, 
АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН, И УНИТАРИАНИЗЪМ. 
 
5. ПРОМЯНА НА ЕЗИКА 
4юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква 
мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха 
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достойни да стоят в царския палат, за да ги учи на учението и езика на 
халдейците. 
Вавилон иска да промени езика ви. БОЖИЕТО СЛОВО СЕ ОТДЕЛЯ ОТ УСТАТА 
ВИ. Вие се изпълвате с идеите и въображенията на философията на този свят. 
 
6. ПРИТЕЖАВАНЕ НА ХРАНАТА ВИ  
5И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от 
виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят 
пред царя след изтичането на това време. 
Данаил 1:8-16 
8Но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, 
нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на евнусите 
да не се оскверни. 
9А Бог направи така, че Данаил да придобие благоволение и милост пред 
началника на евнусите. 
10И началникът на евнусите каза на Данаил: Аз се боя от господаря си, царя, 
който определи ястието и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-
малко поправени от лицата на юношите, вашите връстници, и така да 
изложите главата ми на опасност пред царя. 
11Тогава Данаил каза на надзирателя, когото началникът на евнусите беше 
поставил над Данаил, Анания, Мисаил и Азария: 
12Опитай, моля, слугите си десет дни, през което време да ни се даде да ядем 
зеленчук и да пием вода; 
13после нека бъдат прегледани пред тебе нашите лица и лицата на 
юношите, които ядат от изрядните ястия на царя; и според каквото 
видиш, постъпи със слугите си. 
14Той ги послуша за това и ги опита десет дни. 
15И на края на десетте дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, 
отколкото лицата на всички юноши, които ядяха от изрядните ястия на 
царя. 
16И така, надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, 
което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. 
1 Коринтяни 10:18-21 
18Вижте Израел по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в 
жертвеника? Тогава какво? 
19Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не. 
20Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, 
а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 
21Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да 
участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 
Вавилон иска да контролира храната ви. Вавилон иска да ядете храната 
принесена на идоли.  Храната определя изражението ви (изгледа ви, образа ви). 
Данаил разбра, че това беше равностойно на идолопоклонство — съединение с 
демони. 
Храната на Вавилон изкривява образа ви.  
 
ХРАНАТА НА ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА 

1. ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗЪМ 
 Футуризъм 
 Грабване 
 Идолопоклонството Израел 
 Идолопоклонството храма 
 Връщане на животинските жертви и т.н. 

2. МУЗИКАТА Е ПОКЛОНЕНИЕ 
3. ПРОЯВЛЕНИЯ > ГЛАСА (БЛУДНИЦАТА В ПУСТИНЯТА) 
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4. ИЗОЛАЦИЯТА Е ПРИЕМЛИВА 
5. ДАРБИТЕ > ДАРИТЕЛЯ 
6. ТРАДИЦИИ 
7. ДАТИ 
8. ОБЛЕКЛОТО ОПРЕДЕЛЯ ПОМАЗАНИЕТО — ВИЖТЕ „ПИЩНОСТ“ 
9. СГРАДАТА Е ЦЪРКВАТА 
10. ДЕМОКРАЦИЯ – НЕЗАКОННИ СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
11. ДОКУМЕНТАЛНО УЗАКОНЯВАНЕ ВИЖТЕ „ДЕНОМИНАЦИИ“ 

 
Тази храна е променила изгледа на вярващите. Те повече не представят 
Христос на земята – представят объркването на Вавилон. 
 
7. ПРОМЯНА НА ИМЕТО 
 
6А между тях бяха, от юдеите, Данаил, Анания, Мисаил и Азария, 
7които началникът на евнусите преименува, като нарече Данаил 
Валтасасар, а Анания – Седрах, Мисаил – Мисах, и Азария – Авденаго. 
 
Вавилон иска да промени името ви. 

 ДАНАИЛ БЕШЕ ПРОМЕНЕН НА ВАЛТАЗАР 
Значение: Бог е мой съдия, или съдия на Бог (christianAnswers.net) 
Данаил  — Моя съдия е Бог (ДЖАКСЪН) 
Валтасар — Господаря на ограниченото съкровище (Джаксън) 
Валтасар, който полага съкровищата в тайни (Хичкок) 
Значение: Белтис защитава царя! 

 АНАНИЯ НА СЕДРАХ 
Значение: Йехова е дал (christiananswers.net) 
Анания, благодат; милост; дар на Господа 
Анания — Благодатта на Яа 
Седрах — Гърдите са нежни (ДЖАКСЪН) 
Седрах, нежен, зърно на гърда (ХИЧКОК) 
Значение: Заповедта на Аку, халдейското име дадено на Анания. 
Аку — името на бог на луната, означаващо „луна“, във вавилонската митология 

 МИХАИЛ НА МЕСАХ 
Михаил – кой е като Бог (christiananswers.net) 
Михаил, който е измолен или нает (ХИЧКОК), 
Месах, което притегля със сила 
Месах, Тихи води: кой си ти? Битинг 
Това вероятно е било името на някой от халдейските богове. 

 АЗАРИЯ НА АВДЕНАГО 
Значение: на когото Йехова помага (christiananswers.net) 
Азария, този, който чува Господа (Хичкок)  
Азария,   Подпомаган от Яа (Йехова) (Джаксън)  
Значение: слуга на Него = Неб (все още се вижда в Бързия Нимрод. Статуя на 
Небо се намира в Calah, където е била издигната от Пул, цар на Асирия, сега е в 
Британския музей. 
Авденаго, слуга на блясък (Джаксън) 
Авденаго, слуга на светлина; светещ (Хичкок) 
 
Вавилон иска да промени имената ви. Еврейските имена са били пророчески за 
съдбата. Името на човека отразява характера на човека. Вавилон иска да 
промени съдбата ви. Всички еврейски имена са били присъщо свързани с 
характера на Бог. Промяната в името била предназначена да изкриви съдбата и 
образа. Ако храната не го направела името, което чувате – понеже вярата идва 
от слушане – ще изкриви вас и вашата система на вярване за вас. 
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Системата на Вавилон иска да ви направи според образа на демоните. Дадените 
нови имена са свързани с вавилонските богове. 
ДУХЪТ НА ВАВИЛОН ИСКА ДА ИЗКРИВИ СЪДБАТА ВИ. ТОЙ Е ВРАГЪТ НА 
ТОЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДУХА НА 
ВАВИЛОН ОТ ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ 4 И 5 
ЕРЕМИЯ 
Главният пророк по време на упадъка и падението на южното царство Юдея и 
авторът на книгата Еремия. Той пророкува по време на царуването на петте 
последни царе на Юдея. 
Както предрича Еремия, народа на Юда накрая е наказан от Бог поради 
неговия грях и непокорство. През 587 г.пр.Хр. Ерусалим бил разрушен и най-
видните граждани били изселени във Вавилон. Еремия останал в Ерусалим с 
една група негови съграждани под властта на управляващ губернатор назначен 
от Вавилон. Но той бил принуден да търси сигурност в Египет след като хората 
на Ерусалим се разбунтували срещу вавилонското управление. Той продължил 
проповядването си в Египет (Еремия 43-44). Това е последното нещо, което 
чуваме за Еремия. Няма нищо записано за това какво се е случило с пророка по 
време на тези години от неговото служение. 
   
Плачът на Еремия 4:1-2 
1Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните на 
светилището са пръснати край всички улици. 
2Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, 
как се смятат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка! 
 
ЕРЕМИЯ СЕДИ СРЕД РАЗВАЛИНИТЕ НА ЕРУСАЛИМ И ОПИСВА 
РАЗРУШАВАНЕТО НА ГРАДА СЛЕД НАХЛУВАНЕТО НА НАВУХОДОНОСОР. 
НАВУХОДОНОСОР – „объркване в дома на съкровището“. 
Сцената, която Еремия описва изобразява църква, в която е нахлул 
вавилонския дух на объркване. ТОВА Е КАРТИНА НА СВЕТСКА ЦЪРКВА, 
ИНСТИТУЦИОННА ЦЪРКВА БЕЗ БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ. 
1. ЗАГУБВАНЕ НА БЛЯСЪКА 
Плачът на Еремия 4:1 
Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните на 
светилището са пръснати край всички улици. 
Златото, среброто и скъпоценните камъни изразяват качеството на законните 
вярващи.  Църквата е град от злато (Откровение). Истинските вярващи са 
изобразени от злато, което символизира издръжливост, ценност, красота и т.н. 
Откровение 21:10 
И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия 
град, Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога, 
Откровение 21:18 
Стената му беше изградена от яспис, а самият град – от чисто злато, 
подобно на чисто стъкло. 
Думната  „избледнял“. 
СТ.З.:6004 
`амам — 
да избледнея, да потъмнея, да почернея  
а) (Оал) да избледнея, да се помрача, да затъмнея 
б) (Хофал) да бъда избледнял, да потъмнея 
 (от Онлайн Библейския гръцки лексикон на Тайер и Браун Driver & Briggs 
еврейски лексикон, Copyright (c)1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, 
Canada. Лицензиран от Института за изследване на Сътворението.) 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

10

Картина на истински вярващи, някога блестящи, а сега затъмнени. 
Някога отразяващи славата, сега помрачаващи славата. 
Загубване на блясъка 
Потъмняване 
Засенчване 
Няма полировка 
Не може да свети 
От привлекателно към непривлекателно. 
Светлината на златото е изчезнала. 
ВЯРВАЩИТЕ СА ЗАГУБИЛИ СВЕТЛИНАТА СИ. 

 Един старей напада друг старей от църквата публично и му чупи колата с 
бейзболна бухалка — другите пастори го подкрепят. ЗАГУБА НА 
ЛЮБОВ. 

 Измамни изцеления – пациент на носилка, понеже е слаба поради рак – 
когато е изправена да ходи,  тълпата изпада в истерия и нарича това 
изцеление, и казва какво е следващото? Тълпата обявява изцелението за 
истинско. Или пациент е донесен на инвалидна количка, поради слабост. 
Когато е изправен, тълпата започва да аплодира истерично — всички 
наричат това изцеление и тичат след проповедника. ЗАГУБА НА 
НЕПОРОЧНОСТ. 

 Сляпа възрастна християнка, за която се грижат съседи индийци, 
понеже е изоставена от собствените й деца християни. ЗАГУБА НА 
ДОБРИ ДЕЛА. 

 Църква се хвали, че е най-голямата и най-бързо растящата църква в 
квартала. ЗАГУБА НА СМИРЕНИЕ. 

 Молитва за безработни да си намерят работа. След това никога повече не 
ги виждате да идват на църква след като са си намерили работа. Те са 
служили на Бог по-добре когато са били безработни. ЗАГУБА НА 
СВИДЕТЕЛСТВО. 

2. ЛИПСА НА СВЪРЗВАНЕ 
Плачът на Еремия 4:1 
Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните на 
светилището са пръснати край всички улици. 
Вярващите са навсякъде, но не са организирани. Организирана религия срещу 
организирани вярващи. Хората искат да принадлежат към невидимата църква, 
а не към видимата. Не се засягайте от църквата – присъединете се към 
църквата, която ви засяга. 
Никакви стабилни взаимоотношения – липса на заветно ПРИЯТЕЛСТВО. 
Домът не е установен. 
Няма свързващи стави. 
Спад на корпоративното помазание. 
Купчина от тухли. 
КАМЪНИТЕ СА САМОТНИ. 
3. БОЖИЯТА РЪКА КЪМ ЧОВЕШКАТА РЪКА 
Плачът на Еремия 4:2 
Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, 
как се смятат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка! 
От златен съд до глинено гърне. 
Сионовите синове са станали жертви на човешки замисъл. 
Божият план беше да ви ъбгрейдне – да ви доведе до 24 карата. 
Вярващият е понижен до глинено гърне под човешки грънчари. 

 ЛИДЕРСТВО, КОЕТО ПРАВИ УЧЕНИЦИ СПОРЕД СЕБЕ СИ – 
ЛИДЕРСТВО, КОЕТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ ВЪПЛЪЩАВАНЕТО НА  
ХРИСТОС В СИОНОВИТЕ СИНОВЕ. 

ОТ ЗАГУБА НА БЛЯСЪК ДО ЗАГУБА НА СТОЙНОСТ. 
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Има лидерство, което прави Божиите хора безстойностни. 
Чисто злато в глинени гърнета: 
- загуба на стойност 
- чупливост 
- скъпоценно в обикновено 
- уважение до злоупотреба 
- от украшение до инструмент за труд. 
- от синове в роби 
Еремия 18:1-3 
1Словото, което дойде към Еремия от ГОСПОДА и каза: 
2Стани и слез в къщата на грънчаря, и там ще те направя да чуеш думите 
Ми. 
3Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си. 
4. ЛИПСА НА НАСТАВНИЧЕСТВО 
Плачът на Еремия 4:3 
Даже чакалите подават гърди и кърмят малките си, 
а дъщерята на народа ми се ожесточи като щраусите в пустинята; 
Животните имат по-добра ценностна система от човека. 
Чакала (хитро и измамно животно) показва по-висока ценностна система от 
лидерите на църквата. 
Всичко се прави за овцете и за агнетата освен да се хранят. 
Бащите не отглеждат синовете. 
5. НЕЗАДОВОЛЕНИ ЖАЖДА И ГЛАД 
Плачът на Еремия 4:4 
защото езикът на кърмачето се залепя на небцето му от жажда; 
децата искат хляб, но няма кой да им отчупи. 
Има глад и жажда, но никой не иска да извърши храненето. Заключението е, че 
хляба е на разположение, но никой не иска да храни (да учи). 
Лидерството е заето с разсейвания — 
Социални посещения, благодарствени церемонии, сватби, погребения, планове 
за естествено хранене, медицински клиники – няма време да се освобождава 
духът – пълното слово. 
6. КРАСОТА В ПЕПЕЛ 
Плачът на Еремия 4:5 
Онези, които ядеха отбрани ястия, лежат небрежни по улиците; 
възпитаните в мораво прегръщат бунището. 
Онези, които са преследвали дълбоки истини сега отсъстват. 
Има нарастваща повърхностност. 
Онези, които някога са били покрити с алено (кръв – живот – слово) сега са 
покрити с пепел (мръсотия – грях). 
Има ли пепел в дома ви – грях, проклятия – това е крайната картина на 
деградация и срам. 
7. ОСТСЪЖДАНЕ СПОРЕД ВЪНШНОТО 
Плачът на Еремия 4:7-8 
7Благородните й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко, 
снагата им – по-червена от рубини, блестяха като сапфир; 
8а сега лицето им е по-черно от сажди; не се познават по улиците! 
Кожата им залепна за костите им, изсъхна, стана като дърво. 
Числа 6:2-13 
2Говори на израилтяните: Когато мъж или жена направи изричен оброк за 
назорейство, за да посвети себе си на ГОСПОДА, 
3тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино 
или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от 
грозде, нито да яде прясно или сухо грозде. 
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4През цялото време на назорейството си да не яде нищо, което се прави от 
лозе, от зърното до ципата. 
5През цялото време на назорейския си оброк да не слага бръснач на главата 
си; докато се изпълни времето, което е обрекъл на ГОСПОДА, ще бъде свят и 
нека остави да растат космите на главата му. 
6През цялото време на оброка си, че ще бъде назорей на ГОСПОДА, да не се 
приближи до мъртвец; 
7да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато 
умрат; понеже назорейският оброк на Бога му е на главата му. 
8През цялото време на назорейството си той е свят на ГОСПОДА. 
9И ако някой умре ненадейно при него и главата на назорейството му се 
оскверни, тогава, в деня на очистването си, той да обръсне главата си; на 
седмия ден да я обръсне. 
10А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при 
входа на шатъра за срещане; 
11и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; 
и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в 
същия ден да освети главата му. 
12След това отново да посвети на ГОСПОДА дните на назорейството си и да 
донесе едногодишно агне в принос за вина; а по-предните дни няма да се 
смятат, защото назорейството му се е осквернило. 
13Ето закона за назорея, когато се изпълни времето на назорейството му: 
да се приведе при входа на шатъра за срещане; 
Назорея беше картина на посвещение на Господа. Те все още са наоколо, но не 
се разпознават – трябва често да се бръснат поради контакта с мъртви тела — и 
така те не се разпознават. ЦЪРКВАТА,  КОЕЯТО Е СВИКНАЛА ДА ОТСЪЖДА 
СПОРЕД ВЪНШНОТО ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ  ДА РАЗПОЗНАЕ КОГАТО 
ВЪНШНИТЕ ЕМБЛЕМИ СА МАХНАТИ. ПО ТОЗИ НАЧИН, ПОД 
ВАВИЛОНСКА ИНВАЗИЯ ИСТИНСКИТЕ БОЖИИ ХОРА НЕ МОГАТ ДА 
БЪДАТ РАЗПОЗНАТИ. 
8. БАВНА СМЪРТ 
Плачът на Еремия 4:9 
По-щастливи бяха убитите от меч, отколкото умъртвените от глад; 
защото тези чезнат, прободени от липса на полските произведения. 
Това е една умираща църква – смъртта й няма да бъде забелязана, понеже е 
бавна. 
Има липса на плода на Духа. 
9. КАНИБАЛИЗЪМ 
Плачът на Еремия 4:10 
Ръцете на милозливите жени свариха децата им; 
те им станаха храна при разорението на дъщерята на народа ми. 
В този сезон на изпитания, плътската природа е активирана много силно. 
Вместо да отглежда своите си църквата изяжда своите си. 
Вярващите са поглъщани от вътрешни борби, клюкарство и клевета. 
10. ВРАГЪТ ОТВЪТРЕ 
Плачът на Еремия 4:12 
Земните царе не вярваха, нито живеещите по целия свят, 
че щеше да влезе противник и неприятел в ерусалимските порти. 
Ние живеем в спокойствието, че портите на ада няма да триумфират – врагът 
идва през прозорците на нашите разсеяности. 
Врагът е влязъл през прозореца на нашето оплакване, апатия и зрителско 
отношение. Той е влязъл през прозореца на футбола, крикета и ръгбито. 
ТОЗИ ВРАГ Е СВЕТА В ЦЪРКВАТА. 
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11. УПАДЪЧНО ЛИДЕРСТВО 
      11.1 МРАЗИ ПРАВЕДНИТЕ 

Плачът на Еремия 4:13 
 А това стана поради греховете на пророците му и поради беззаконията 
на свещениците му, 
които проливаха кръвта на праведните сред него. 

      11.2 НЕЧИСТО 
Плачът на Еремия 4:14-15 
14Те се скитаха като слепи по улиците, оскверниха се с кръв, 
така че хората не можеха да се допират до дрехите им. 
15Отстъпете, вие, нечисти, викаха към тях; отстъпете, отстъпете, не 
се допирайте до нас; 
а когато те бягаха и се скитаха, между народите се говореше: 
Няма вече да бъдат пришълци с нас. 

      11.3 НЕЖЕЛАНО 
а когато те бягаха и се скитаха, между народите се говореше: 
Няма вече да бъдат пришълци с нас. 

      11.4 НЕПОЧИТАНО 
Плачът на Еремия 4:16 
Гневът на ГОСПОДА ги разпръсна; Той не иска вече да гледа към тях; 
свещеническо лице не почетоха, над старци не се смилиха. 

      11.5 НЕБЛАГОСКЛОННО 
Плачът на Еремия 4:16 
Гневът на ГОСПОДА ги разпръсна; Той не иска вече да гледа към тях; 
свещеническо лице не почетоха, над старци не се смилиха. 

12. НАДМИНАВАЩИ ВРАГОВЕ 
Плачът на Еремия 4:18-19 
18Причакват стъпките ни, така че не можем да ходим по улиците си; 

приближи се краят ни; дните ни се изпълниха; да! Краят ни дойде. 
19Онези, които ни гонеха, станаха по-леки от небесните орли; 

гониха ни по планините, причакваха ни в пустинята. 
13. ОБЕЗПЛОДЯВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО 

Плачът на Еремия 5:2 
Наследството ни мина у чужденци, 
къщите ни – у странници. 

14. СКЪПОЦЕННИ СИНОВЕ В СИРАЦИ 
Плачът на Еремия 5:3 
Останахме сирачета без баща. 
Майките ни са като вдовици. 

15. МАЙКИ ВЪВ ВДОВИЦИ 
Плачът на Еремия 5:3 
Останахме сирачета без баща. 
Майките ни са. като вдовици. 

16. КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ НА СЛОВОТО И ДУХА 
Плачът на Еремия 5:4 
Водата си пихме със сребро, 
дървата ни идват с пари. 

17. НЯМА ПОЧИВКА 
Плачът на Еремия 5:5 
Нашите гонители са на вратовете ни. 
Трудим се и почивка нямаме. 

18. СИЛА ДАВАНА НА СВЕТА 
Плачът на Еремия 5:6 
Протегнахме ръка към египтяните 

и към асирийците, за да се наситим с хляб. 
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19. ЖЕРТВИ НА ТРАДИЦИИ 
Плачът на Еремия 5:7 
Бащите ни съгрешиха и ги няма; 

и ние носим техните беззакония. 
20. СЛУГИТЕ СА НАД СИНОВЕТЕ 

Плачът на Еремия 5:8 
Слуги господстват над нас 

и няма кой да ни избави от ръката им. 
21. ЛИПСА НА ИЗБАВИТЕЛ (АПОСТОЛ) 

Плачът на Еремия 5:8 
Слуги господстват над нас 

и няма кой да ни избави от ръката им. 
22. СЛОВОТО Е В ПУСТИНЯТА 

Плачът на Еремия 5:9 
Добиваме хляба си с опасност за живота си 

поради меча, който ограбва в пустинята. 
23. ВЯРВАЩИТЕ НЕ СА ГОРЕЩИ, ТЕ ИМАТ ТЕМПЕРАТУРА 

Плачът на Еремия 5:10 
Кожата ни почервеня като пещ 

поради върлуването на глада. 
24. ЦЪРКВА, КОЯТО Е ОГРАБЕНА 

Плачът на Еремия 5:11 
Изнасилваха жените в Сион, 
девиците – в Юдейските градове. 

25. ИМПОТЕНТНИ СИНОВЕ 
Плачът на Еремия 5:12 
Чрез техните ръце бяха обесени първенците, 
старейшините не бяха почитани. 

26. ПОТОКА НА ПОМАЗАНИЕ ПРЕСТАВА — СТАРЕЙШИНИТЕ НЕ СА 
ПОЧИТАНИ. ПРИЕМАНЕТО ОПРЕДЕЛЯ НАГРАДАТА. 

Плачът на Еремия 5:12 
Чрез техните ръце бяха обесени първенците, 
старейшините не бяха почитани. 

27. ФЕМИНИЗИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ 
Плачът на Еремия 5:13 
Младежите носеха воденични камъни 
и децата падаха под товара на дървата. 

28. НОСЕНЕ НА ВОДЕНИЧНИ КАМЪНИ 
Плачът на Еремия 5:13 
Младежите носеха воденични камъни 

и децата падаха под товара на дървата. 
29. ЛИПСА НА ЛИДЕРСТВО 

Плачът на Еремия 5:14 
Старейшините не седят вече на портите; 

младежите изоставиха песните си. 
30. РАДОСТТА СИ Е ОТИШЛА 

Плачът на Еремия 5:14 
Старейшините не седят вече на портите; 

младежите изоставиха песните си. 
31. ЛИПСА НА ВЛАСТ 

Плачът на Еремия 5:16 
Венецът падна от главата ни. 
Горко ни! Защото сме съгрешили. 

32.  НЯМА РАЗПОЗНАВАНЕ 
Плачът на Еремия 5:17 
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Затова чезне сърцето ни; 

затова причерня на очите ни. 
Плачът на Еремия 4:6 
Защото наказанието за беззаконието на дъщерята на народа ми стана по-
голямо от наказанието за греха на Содом, 
който беше съсипан в един миг, без да са го докосвали човешки ръце. 
ЗАЩО? 
Плачът на Еремия 1:9 
Нечистотата й беше в полите й; не беше помислила за сетнината си! 

Затова чудно се е смирила; няма кой да я утешава; 

виж, ГОСПОДИ, скръбта ми, вика тя, защото неприятелят се възвеличи. 
ЗАГУБАТА НА СЪДБА И ЦЕЛ Е ПО-ЛОШО ОТ ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ. 
ЕРЕМИЯ ВИДЯ РАЗРУШАВАНЕТО И БЕШЕ НАПЪЛНО САМ. 
ТОЙ ПРОРОКУВА ПО ВРЕМЕТО НА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ЦАРЕ НА ЮДА. 
ТОЙ НЕ БЕШЕ ВЗЕТ В ПЛЕННИЧЕСТВО. 
ЕДИН ДОРИ ПО-ЛОШ СЦЕНАРИЙ Е НЕСПОСОБНОСТТА ДА СЕ РАЗПОЗНАЕ 
ЦЪРКВА В РАЗВАЛИНИ В РЕЗУЛТАТ НА СВЕТЩИНА. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 


