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ИЗКРИВЕНАТА ЦЪРКВА – УРОК 11 ( Материал АВС ) 
 
ПРОЧЕТЕТЕ ЛУКА 13:10-17 
 
ВЪПРОСИ  
 
ЧАСТ 1 
 
ОПИШЕТЕ ТЕЛЕСНАТА ДЕФОРМАЦИЯ НА ЖЕНАТА И ПОКАЖЕТЕ КАК ТЯ 
Е ОБРАЗ НА ИЗКРИВЕНА ЦЪРКВА ( ДЕФОРМИРАНОСТ ). 
 
ЧАСТ  2 
 
КАКВИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА РЕФОРМАЦИЯ/ОБНОВЛЕНИЕ, ЩО СЕ 
ОТНАСЯ ДО ЖЕНАТА,  МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В СЪБИТИЯТА, КОИТО СЕ 
СЛУЧВАТ В СИНАГОГАТА ? 
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ОТГОВОРИ - ИЗКРИВЕНАТА ЦЪРКВА ( УРОК 11 - Материал АВС ) 
ЧАСТ 1 

 
Структурата на жената беше деформирана. Тя беше прегърбена и не можеше да се 
изправи. Заболяването при нея бе в кръста. Бедрените ú стави бяха увредени от 
болестта. Най-вероятно имаше анкилоза1 на бедрените стави.  
ТЯ Е ОБРАЗ НА ПРЕГЪРБЕНА ЦЪРКВА. 
Заболяването ú беше в областта на кръста, а това е областта, която символизира 
истината. Тя е образ на ПРЕГЪРБЕНА / ИЗКРИВЕНА ИСТИНА. 
Тя беше прегърбена от 18 години (6+6+6) – 18 е кратно число на 6. 
6 е числото на човек/плътщина. 
ТАКА ТЯ Е ОБРАЗ НА ЦЪРКВА, ЧИЯТО ИСТИНА Е ПРЕГЪРБЕНА / 
ИЗКРИВЕНА ОТ ХУМАНИЗЪМ/ПЛЪТЩИНА. 
НЕЙНАТА ДЕФОРМИРАНОСТ ОБРИСУВА ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА 
ЕДНА ДЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА: 
 
1. ОБЪРНАТ НАОПАКИ УМ. 
Умът на жената беше обърнат наопаки. Тя представя църква/вярващ с увредена 
мисловна нагласа. 
Римляни 1:28-32 
28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат 
това, което не е прилично, 
29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със 
завист, убийство, крамола, измама и злоба; 
30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, 
измислители на злини, непокорни на родителите си, 
31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; 
32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат 
такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, 
които ги вършат. 
Римляни 8:7-8 
7 Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на 
Божия закон, нито пък може; 
8 и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. 
 
ОБЪРНАТ НАОПАКИ УМ  
•  Е УВРЕДЕН. 
•  С ПЛЪТСКИ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ. 
•  ТОВА Е ОКАЯН/РАЗВРАТЕН УМ. 
 
В допълнение на посочените по-горе изяви на такъв начин на мислене също така 
се посочват и други: 
- МИСТИЧНОСТ 
- ЗАБЛУДИ ( ОПРЕДЕЛЕНА ФАЛШИВА ВЯРА, напр., че помазанието  е във 
вратовръзката ) 
- ГОРДОСТ 
- ПОДОЗРЕНИЕ 

                                                
1 Неподвижност на дадена става в резултат на болест, травма или хирургическа намеса, 
при което настъпва срастване на двете ставни повърхности ( заб. на преводача) 
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- САНТИМЕНТАЛНОСТ ( ЛЮБОВТА СЕ ПОСТАВЯ НАД ИСТИНАТА ) 
- СТРОГО ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ТРАДИЦИИТЕ 
- ПРЕДРАЗСЪДЪК 
- ОТМЪСТИТЕЛНОСТ 
- НАИВНОСТ 
- НЕЛОГИЧНОСТ ( Неспособност да дойдеш до разумни заключения ) 
- МАЛОЦЕННОСТ и други 
ТУК ЩЕ СЕ ЗАНИМАЕМ САМО С ЕДНАТА СТРАНА НА УВРЕДЕНИЯ 
НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, а именно 
ЗАБЛУДИ 
Заблудата е определена фалшива вяра. 
Примери: 
а) ЗАБЛУДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕЧИЯ ИЗДИГНАТОСТ 
ВЯРА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЕЛИЧИЕ. 
Лука 18:11-12 
11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не 
съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като 
тоя бирник. 
12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. 
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. 
б) ЗАБЛУДА, ЧЕ УСЛОВИЯТА НЕ СЕ  ПРОМЕНЯТ 
Яков 4:13-14 
13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, 
ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, 
14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте 
пара, която се явява, и после изчезва. 
в) ЗАБЛУДА, ЧЕ ИМАМЕ МНОГО ВРЕМЕ 
Деяния 24: 25 
И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за бъдещия съд, Феликс 
уплашен отговори: За сега си иди; и когато намеря време, ще те повикам. 
г) ЗАБЛУДА, ЧЕ ВЪНШНОТО ОЧИСТВАНЕ Е ОСВЕЩАВАНЕ 
Матей 23:25-27 
25 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на 
чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. 
26 Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да 
бъде и външността им чиста. 
27 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани 
гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости 
и с всякаква нечистота. 
 
НЯКОИ НАСТОЯЩИ ЗАБЛУДИ В ЦЪРКВАТА: 
 

 Постът е въздържане само от храна ( Исая 58 изразява несъгласие с това 
мнение) 

 Дължината на молитвата е по-важна от праведността 
 Облеклото определя помазанието 
 Изявите са по-големи от Божия глас 
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 Сградата – това е църквата 
 Старият Завет е остарял и неуместен 
 Предаването на законната власт е слабост 
 Помазанието утвърждава човека 
 Бройката е белег за благосклонност 
 Харизмата е по-важна от характера 
 Проповядването на Евангелието е по-важно от това да бъдеш 

последовател/ученик 
ТЕЗИ ЗАБЛУДИ ПОКАЗВАТ УВРЕДЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ –  

ОБЪРНАТ НАОПАКИ УМ 
 
2. ОБЪРНАТИ НАОПАКИ ОЧИ 
За тази жена всички останали бяха обърнати наопаки. Тя беше свикнала да 
възприема нещата по необичаен начин. Ако трябваше да напишете числата 8, 11, 
1 на дъската, тя щеше да ги прочете правилно. Ако напишехте 6 на дъската, тя 
щеше да прочете това число като 9. 
Що се отнася до възприемане, не е важно това, за което се съгласяваме, а по-скоро 
е важно това, в което имаме различия. 
ВЪПРОСЪТ ЗА НЕЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ, КОЙТО СЕ ОБСЪЖДА 
ТУК СЕ СЪСТОИ В ТОВА, ЧЕ ИЗКРИВЕНАТА ЦЪРКВА ВИЖДА СЪЩОТО 
НЕЩО КАТО ИЗПРАВЕНАТА ЦЪРКВА, НО СИ ВАДИ ПОГРЕШНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
ПРИМЕРИ: 

 ГОЛИАТ ( 1 Царе 17 ) 
Саул видя гигант. 
Давид видя необрязан филистимец. 
 ПОТОМЦИТЕ НА ЕНАК 

10 съгледвачи видяха исполини. 
Числа 13:33 
Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам 
се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях. 
Исус Навин и Халев видяха хляб (ястие). 
Числа 14:9 
Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от людете на земята, 
защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от върху тях; а Господ е с 
нас; не бойте се от тях. 

 ВАВИЛОНСКИ ДРЕХИ, СРЕБРО И ЗЛАТО 
Ахан видя красиви дрехи, сребро и злато. 
Исус Навин 7:21 
Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, двеста сикли сребро, 
и една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и, ето, те са 
скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу. 
 
Бог видя нечисто нещо. 
Исус Навин 7:1 
А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото: защото Ахан син 
на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така 
че Господният гняв пламна против израилтяните. 
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 КРЪСТЪТ 
Глупост за тези, които погиват. 
За нас той е Божията сила за спасение. 
1 Коринтяни 1:18 
Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се 
спасяваме, то е Божия сила. 

 Есей видя овчарче,     Бог видя цар. 
 Гидеон видя себе си като страхливец,  Бог видя силен и храбър мъж. 
 Всички видяха синът на Мария,   Йоан видя Божия агнец. 
 СТРОГИ УСТАНОВЕНИ ПРИНЦИПИ НА ОБЛИЧАНЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВЪЗРАСТТА 
 ВЪНШНА ЗАМИСЛЕНОСТ 

 
прегърбен – виж добродетел 
изправен – виж религия 

 КРЪВ, СВЕТЕНА ВОДА, БЕЛЕГ НА КРЪСТТА 
прегърбен – виж духовност 
изправен – виж предразсъдък и традиции 

 СЪВЕЩАТЕЛНО ТЯЛО, КОЕТО КОНТРОЛИРА ЦЪРКВАТА 
прегърбен  – виж ред в управлението 
изправен – виж Езавел 

 СЪБИРАНЕ НА ИЗТЪКНАТИ ХОРА, ЗА ДА ОТСТРАНЯТ ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК 

прегърбен – виж правосъдие 
изправен  – виж Корей 

 БРАТ, КОЙТО Е НА ВРАТАТА И ЦЕЛУВА И УГАЖДА НА ВЯРВАЩИТЕ 
прегърбен  – виж красота 
изправен – виж Авесалом 

 БРАТ, КОЙТО СЕ БОРИ, ПРОТИВИ И ПОДЦЕНЯВА ПОСТАВЕНИЯ 
ЧОВЕК 

прегърбен  – виж несъгласие 
изправен – виж бунт 

 БРАТ, КОЙТО СЕДИ В УПРАВЛЕНИЕТО, БЕЗ ДА Е НАЗНАЧЕН, 
КОГАТО ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК Е БОЛЕН ИЛИ ОТСЪСТВА 

прегърбен – виж отговорност 
изправен – виж Адония 
 
3. ОБЪРНАТИ НАОПАКИ РАМЕНЕ 
Раменете на жената бяха обърнати наопаки. Тя не можеше повече да носи товар. 
Не можеше да носи нищо на раменете си. Всъщност тя бе товар. Смъртта ú щеше 
да бъде облекчение. Тя нямаше способност да служи. 
Това е църква/вярващ, които изискват висока поддръжка и са неспособни да 
носят бремето на видението на местната църква. 
 
4. КРЪСТЪТ И ЗАДНИТЕ ЧАСТИ БЯХА В ПОЛОЖЕНИЕ ПО-ВИСОКО ОТ 
ГЛАВАТА НА ЖЕНАТА. 
Това е картина на изроденост, срам и беззаконие. 
Тя е картина на беззаконие (грях, изкривена истина). 
Изкривеният/прегърбеният кръст е символ на изкривена/прегърбена истина. 
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Ездра 9:6 
Боже мой, срамувам се и червя се да подигна лицето си към Тебе, Боже мой; 
защото нашите беззакония превишиха главите ни, и престъпленията ни 
пораснаха до небесата. 
Псалм 38:4 
Защото беззаконията ми превишиха главата ми; Като тежък товар натегнаха на 
мене. 
Псалм 119:133 
Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие; 
 
Това е църква, чието беззаконие не може повече да бъде скрито. Превишило е 
главата ú и сега я владее. 
 
БЕЗЗАКОНИЕ ЦАРУВА В ТАЗИ ЦЪРКВА. 
БЕЗЗАКОНИЕ ЦАРУВА, КОГАТО : 

- проявленията се поставят над Божия глас 
- дарбите получават по-голямо призвание от Този, който ги дава 
- традициите се издигат над Библейската точност 
- оказва почит в църквата на Езавел, Авесалом и Корей 
 

5. ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ УДАВИ 
Тъй като беше прегърбена, главата ú бе на нивото на глезените ú. Лесно можеше 
да се удави във вода „до колене”. Тя не можеше да се придвижва на дълбоко във 
водата. 
Така това представя проблем на повърхностност – неспособност да се справяш с 
дълбоката вода - неспособност да се справиш с дълбоките истини на Божието 
Слово. Прегърбената църква лесно е убивана от елементарни неща. Тя не може да 
се придвижи от слава в слава или от ниво към ниво. 
 
6. ИЗОЛАЦИЯ ПОРАДИ ДЕФОРМАЦИЯ 
Прегърбената жена не можеше да седи на масата. Не можеше да седи лице с лице. 
Най-удобно ú бе да се храни на пода. Дефектът, който имаше пречеше да има 
общение. Това обрисува вярващ/църква, вързани от конфликт. 
Възпрепятстването в общуването е причинено от деформация, не от нечист дух. 
Изправената поза на тялото изисква да дойдеш на масата за общение. Позата на 
прегърбената жена изисква от теб да се наведеш. Общението с нея ще те приведе 
надолу. Има някои хора, които изискват от теб да застанеш на главата си, за да 
имаш общение с тях. 

 
7. ЛЕСНА ЗА ЗАСТИГАНЕ 
Поради изкривеността си  жената беше със забавени реакции. Беше лесно да я 
застигнеш. Когато лесно те застигат, това може да е поради това, че си духовно 
прегърбен. Постоянно да те застигат е белег на проклятие. 
 
 
Второзаконие 28:45 
Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, 
догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да 
пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда. 
Второзаконие 28:43 
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Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще 
пропадаш долу и по-долу. 
Ако нищо не върви, недей винаги да обвиняваш дявола – може да е вследствие на 
изкривеност. 
 
8. ЗАВИСИМА 
Прегърбената жена не можеше да си помогне. Беше зависима от другите. Тя е ясна 
картина на човек с нарушение в личностната зависимост. Всеки човек, който е 
зависим от ресурсите на другите е прегърбен. 
 
9. ПОГЛЕД НАЗАД 
Стойката на жената я заковаваше във видение, обърнато назад. За нея, за да 
върви напред щеше да бъде по-лесно да се обърне и да върви назад. 
За да върви напред, тя трябваше да върви назад. 
ТОВА Е ЦЪРКВА, КЪДЕТО ТОВА, КОЕТО СЕ НАРИЧА НАПРЕДЪК Е 
ВСЪЩНОСТ УПАДЪК. 
Напр. приемането на хомосексуалността се нарича прогрес. 
Църквата приема покритие от светски университет в името на прогреса. 
 
ВТОРАТА ЧЕРТА НА ВИДЕНИЕ, ОБЪРНАТО НАЗАД Е, ЧЕ ЦЪРКВАТА Е 
ВПЕРИЛА ПОГЛЕД В МИНАЛОТО. 
 
10. ГЛАВА, БЛИЗО ДО ЗЕМЯТА 
Поради природата на нейната изкривеност главата ú беше приведена към земята. 
Тя винаги гледаше надолу, не нагоре. Не беше съсредоточила вниманието си към 
горното. Тя е образ на светскостта. 
Тази църква е материално вързана. Тя е земна. Не може да види по-високите цели 
на Бог. 

 
Колосяни 3:2 
Мислете за горното, а не за земното; 
Това е църква, която върви според хода на тоя свят. 
Ефесяни 2:2 
в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната 
власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; 
Един изправен човек може да стои на земята и свободно да движи ръцете си във 
въздуха – застанал на земята и действащ от небето. Прегърбената църква е 
застанала на земята и действа от земята. 
 
11. ТЯ Е НИСКА 
Тя не може да достигне до нещата. Изглежда като животно. 
Това представя църква, която не може да улови духовните неща. 
2 Тимотей 3:7 
които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. 

 
12. ТЯ Е УЯЗВИМА 
Не ти е нужен план, за да я ограбиш. Тя бе лесна жертва. Беше уязвима и 
беззащитна. 
Това е църква, която има няколко места за достъп за демонични атаки. За нея би 
било трудно да облече цялото Божие всеоръжие. 
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ЧАСТ 2 
 

Лука 13:12-13 
12 А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. 
13 И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога. 
Исус я видя, повика я, говори ú и положи ръце на нея.  
Исус я вижда, извиква я, говори ú и полага ръцете Си на църквата чрез 
петкратното служение. Петкратното служение носи реформация. 
 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА РЕФОРМАЦИЯТА: 
1. МИГНОВЕНА 
„на часа тя се изправи” 
Всичко се промени  на часа за жената. 
Преобразяването бе мигновено както при слепия мъж, който отиде в къпалнята на 
Силоам 2. 
2 Коринтяни 5:17 
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] 
стана ново. 
Разкъсването на завесата стана за миг. В структурата на жената настъпи 
мигновена промяна. Структурна промяна, която те връща  обратно до 
нормалното състояние се нарича реформация. 
Преходът от свещеничеството на левитите към царско свещенство бе мигновен. 
2. ИЗПРАВЯНЕ 
„тя се изправи” 

 Дължината ú се удвои. Сега тя имаше всичките черти на нормално 
човешко същество. 

 Обхвата и границите ú се разшириха. 
 Умът, очите и рамената ú не бяха повече обърнати наопаки. 
 Тя не беше повече предмет на изроденост и срам. 
 Можеше да се справя с различни дълбочини във водата. 
 Можеше лесно да общува с другите, не беше лесно застигана, не бе вече 

зависима, нито насочила вниманието си към земята, нито пък ниска, не 
беше вече уязвима жертва и можеше да върви правилно. 

ТЕЗИ ПРОМЕНИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ НА ИСТИНСКИ ПРОЦЕС НА 
РЕФОРМАЦИЯ. 
Да се върнеш към старото означава да се върнеш към 
изкривеността/деформацията. 
3. ОПЪЛЧВА РЕЛИГИОЗНИЯ РЕД СРЕЩУ СЕБЕ СИ 
Лука 13:14 
А началникът на синагогата, като негодуваше за дето Исус в събота я изцели, 
проговаряйки рече на народа: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях, 
прочее, дохождайте и целете се, а не в съботен ден. 
Религиозният начин на мислене се обижда от процеса на реформация. 
4. ЗАСРАМЕНИ ПРОТИВНИЦИ 
Лука 13:17 
И като каза това, всичките Му противници се посрамиха, и целият народ се 
радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него. 

                                                
2 Виж Йоан 9:7 ( заб. на преводача) 
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Богу противниците са засрамени и смълчани от истински процес на реформация. 
5. МНОГО ХОРА СЕ РАДВАТ 
целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него. 
Множествата се радват на истински процес на реформация, защото виждат 
изкривените да се изправят. 
6. ПРОСЛАВЯ БОГ 
целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него. 
Харизматичното движение прослави човека. 
В един истински процес на реформация по недвусмислен начин се признава, че 
това е дело на Бога, не на човек. 
Лука 13:16 
А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет 
години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? 
САТАНА ПРИЧИНЯВА ДЕФОРМАЦИЯ. 
ИСУС НОСИ РЕФОРМАЦИЯ. 
РЕФОРМАЦИЯТА СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЕ СРЕЩНЕШ С ИСУС. 
 
 

ПРЕГЪРБЕН ЛИ СИ ИЛИ СИ ИЗПРАТЕН? 
 


