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ТЕОРЕТИЧНАТА ЦЪРКВА – УРОК 19 (ABC) 
 
Лука 14:1-4 
1 Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските 
началници, те Го наблюдаваха. 
14:2 И ето, пред Него имаше някой си красничав човек. 
14:3 И Исус продума на законниците и фарисеите, и рече: Позволено ли е да лекува 
някой в събота, или не? 
14:4 А те мълчаха. И Той, като хвана човека, изцели го и го пусна. 
 
ВЪПРОСИ 
 
1. Какво е асцит (воднянка)? 
 
2. Какви признаци на това заболяване обрисуват теоретичната църква 
(църквата, която живее в абстрактна доктрина, а не в динамично преживяване)? 
 
3. Какъв е проблемът, който лежи в основата на обичайната форма на асцит 
(воднянка) днес и как се свързва с теоретичната църква? 
 
4. Каква е последицата от теоретично робство? 
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ТЕОРЕТИЧНАТА ЦЪРКВА – УРОК 19 (ABC) 
ОТГОВОРИ 
1. Това е състояние, което се характеризира с претоварване на организма с 
вода. Нарича се асцит, воднянка, оток. Причините са СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ, БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ЧЕРНОДРОБНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА БЕЛТЪЧИНИ 
(НЕДОХРАНВАНЕ). 
НАЙ-СРЕЩАНАТА ПРИЧИНА ДНЕС Е СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. 
2. ПРИЗНАЦИ 
 ПОДУВАНЕ 
Човек, който страда от това заболяване е подут от вода. Това подуване може да 
бъде видяно в лицето, ръцете, корема или краката. Този човек е по-голям от 
нормалното. Той е подут. 
Водата е символ на Словото. Това е картина на човек, „претоварен” със знание за 
Словото. 
1 Коринтяни  8:1 
А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим 
въпроса! Но знанието възгордява, а любовта назидава. 
Исая 47:10 
Понеже си била дързостна в нечестието си, И си рекла: Никой не ме вижда, - Понеже 
мъдростта ти и знанието ти са те отвратили, И си рекла в сърцето си: Аз съм, и 
освен мене няма друга, 
1 Коринтяни 4:18-20 
18 Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас. 19 Но, ако ще Господ, аз 
скоро ще дойда при вас, и ще изпитам, не думите, но силата на тия, които са се 
възгордели. 20 Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. 
 СПИРАНЕ НА ДЪХА 
Човек, болен от асцит (воднянка) страда от симптома спиране на дишането, който 
го прави безсилен, тъй като се събира вода в белите дробове. Тези пациенти 
трудно си поемат дъх. 
Дъхът е символ на Святия Дух. Човекът, болен от асцит (воднянка) е образ на 
вярващ, който е пълен с теоретично знание на Божието Слово, но е лишен от Духа. 
Той знае Словото, но не може да върви в Словото, защото му липсва Духа. 
Галатяни 5:16 
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождате на плътските страсти. 
Галатяни 5:25 
Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. 
Теоретичният вярващ служи по старата буква. 
Римляни 7:6 
но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; тъй 
щото ние служим по нов дух, а не по старата буква. 
 НЕГОДНОСТ 
Човекът, болен от асцит (воднянка) не е в състояние да извършва нормални 
физически дейности поради спиране на дъха. Той е физически негоден.  
Теоретичният вярващ знае какво да прави, но не може да приведе знанието на 
практика. 
Матей 23:1-4 
1 Тогава Исус продума на народа и на учениците Си казвайки: 2 На Моисеевото 
седалище седят книжниците и фарисеите; 3 затова всичко що ви заръчат, правете и 
пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. 4 
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Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на 
хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат. 
 ТЕОРЕТИЧНИЯТ ВЯРВАЩ Е БЕЗСИЛЕН В СВИДЕТЕЛСТВАНЕТО 
СИ ПОРАДИ НЕДОСТИГ В ДУХА. ТОЙ НЕ СЕ  Е ПРИДВИЖИЛ КЪМ 
ВТОРАТА ФАЗА НА РАСТЕЖ – КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ. 
Деяния на Апостолите 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
 НЯМА СИЛА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК 
Ефесяни 3:16 
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия 
Дух във вътрешния човек, 
 МОЖЕ ДА ИМА ПРИВЛЕКАТЕЛНО ГОВОРЕНЕ, НО НЯМА 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ „ДУХ И СИЛА”. 
1 Коринтяни 2:4 
И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на 
мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила; 
Римляни 15:19 
със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [Божий], така щото от 
Ерусалим и околностите му дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото 
благовестие. 
 ПРЕНЕБРЕГВА ПО-ВАЖНИТЕ НЕЩА 
Матей 23:23 
Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, 
копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, 
милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате. 
   ЗАВИСИМ 
Като се има предвид физическата му затрудненост, пациентът с асцит (воднянка) е 
зависим от другите. Той изисква постоянна медицинска грижа. 
Ефесяни 6:13 
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, 
като надвиете на всичко, да устоите. 
Човек в напреднал стадий на асцит (воднянка) не е в състояние „да устои” сам. 
Поради недостиг в Духа той не може да води самостоятелен живот. Зависи по-
скоро от други средства, отколкото от Духа. Другото средство е плътските мишци. 
2 Летописи 32:8-9 
8 С него са плътски мишци; с нас е Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в 
боевете ни. И людете се успокоиха от думите на Юдовия цар Езекия. 9 След това, 
асирийският цар Сенахирим прати слугите си в Ерусалим (а той и всичките му 
военачалници с него обсаждаха Лахис) до Юдовия цар Езекия и до целия Юда, който 
бе в Ерусалим, да рекат: 
Еремия 17:5 
Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави 
плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа. 
 
ДРУГИ СРЕДСТВА: 
 ПО-СКОРО ВИНО ЗА РАДОСТ И СМЕЛОСТ, ОТКОЛКОТО ДУХА. 
 ПО-СКОРО СИЛА В БРОЙКАТА, ОТКОЛКОТО СИЛАТА НА ДУХА 
 ПО-СКОРО РЕЛИГИОЗНИ ЗАКОНИ, ПРОГРАМИ И НАРЕДБИ, 
ОТКОЛКОТО ВОДЕНЕ ОТ ДУХА 
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 ПО-СКОРО ДЕНОМИНАЦИОННА СИЛА, ОТКОЛКОТО СИЛАТА НА 
СВЯТИЯ ДУХ 
 ПО-СКОРО УТВЪРЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ДОКУМЕНТИ (СТЕПЕНИ  И 
ДИПЛОМИ), ОТКОЛКОТО УТВЪРЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА. 
 ПО-СКОРО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БУКВАТА, ОТКОЛКОТО СВОБОДАТА 
НА ДУХА. 
 ПО-СКОРО ГЛАСЪТ НА ХУМАНИЗМА (ПСИХОЛОГИЯ, ЧОВЕШКА 
ФИЛОСОФИЯ, НЮ ЕЙДЖ), ОТКОЛКОТО ГЛАСЪТ НА ДУХА 
 ПО-СКОРО СИЛАТА НА МАМОНА, ОТКОЛКОТО СИЛАТА НА ДУХА. 
 ПО-СКОРО ПРЕВЪЗХОДСТВО НА ГОВОРЕНЕТО И ИНТЕЛЕКТА, 
ОТКОЛКОТО СИЛАТА НА ДУХА. 
 ПО-СКОРО СИЛАТА НА ПОЛИТИКАТА И ЧОВЕШКОТО 
УПРАВЛЕНЧЕСКО ВЛИЯНИЕ, ОТКОЛКОТО БОЖИЯТА СИЛА. 
Захария 4:6 
Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, 
което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; 
   СКЪПА ПОДДРЪЖКА 
Той се нуждае от постоянно снабдяване с кислород от машина и да го подпират в 
леглото, за да му помагат при дихателните му проблеми. Освен това се нуждае от 
специална храна и скъпи лекарства, за да се поддържа равновесието на 
течностите. 
Теоретичните вярващи изискват скъпа поддръжка. Те изразходват средствата и 
помазанието на поставения мъж. 
 ТЕ ИЗИСКВАТ ПОСТОЯННО ОБЯСНЕНИЕ, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА 
ЧУЯТ ГЛАСА Н А ДУХА. 
 ТЕ СА ПОСТОЯННО ВЪВЛЕЧЕНИ В СПОРОВЕ, ЗАЩОТО - 
1 Коринтяни 2:14 
… естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е 
глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно. 
Матей 23:24 
Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате. 
 ТЕ БАВЯТ ЦЪРКВАТА, ЗАЩОТО СА „НАТЕЖАЛИ” ОТ ТЕОРЕТИЧНИ 
ОТКРОВЕНИЯ, БИБЛЕЙСКИ ТРИВИУМ1 И АБСТРАКТНО ЗНАНИЕ. 
 ИЗИСКВАТ ПОСТОЯННО СЪВЕТВАНЕ, ЗАЩОТО СА ИЗДУТИ ОТ 
ЗНАНИЕ. 
 ИЗИСКВАТ ПОСТОЯННО ВНИМАНИЕ ОТ ПОСТАВЕНИЯ МЪЖ, 
ЗАЩОТО ЧУВСТВАТ, ЧЕ СА МАТЕРИАЛ ЗА СПРАВКА. 
 ТЕ СА СЛУШАТЕЛИ И ГОВОРИТЕЛИ, НЕ ВЪРШИТЕЛИ. 
ТОВА Е ПОЗИЦИЯТА НА ФАРИСЕЯ (ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ЧОВЕКЪТ  С АСЦИТ 
(ВОДНЯНКА) БЕШЕ В КЪЩАТА НА ФАРИСЕЯ). 
 СМЪРТ ЧРЕЗ ПРЕТОВАРВАНЕ С ВОДА 
В крайна сметка водата убива човек, болен от асцит (воднянка) – смърт поради 
удавяне. 
2 Коринтяни 3:6 
Който ни и направи способни като служители на един нов завет, - не на буквата, но 
на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява. 

                                                
1 Тривиум – средновековен университетски курс, включващ граматика, реторика и логика (бел. на 
преводача) 



Copyright © Dr. S.Y.Govender  5/8 

3. ПРОБЛЕМЪТ, КОЙТО ЛЕЖИ В ОСНОВАТА НА АСЦИТА 
(ВОДНЯНКАТА) В НАЙ-ОБИЧАЙНАТА СИ ФОРМА Е СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ПАЦИЕНТА. 
ТЕОРЕТИЧНИЯТ ВЯРВАЩ ИМА СЪРДЕЧНИ ПРОБЛЕМИ. 
Образно казано сърцето представя ума, чувствата и волята на човек. То е 
вътрешната част на човек, която не може да бъде видяна. 
Проблемът с теоретичния вярващ е, че сърцето му се е закоравило. 
Евреи говори за това състояние. 
Евреи 3:6-15 
6 а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако 
удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си. 7 Затова, както казва 
Светият Дух: - "Днес, ако чуете гласа му, 8 Не закоравявайте сърцата си както в 
преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята, 9 Гдето бащите ви Ме 
изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми четиридесет години. 10 Затова, 
възнегодувах против това поколение. И рекох: Всякога се заблуждават със сърцата 
си, Те не са познали Моите пътища; 11 Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в 
Моята почивка". 12 Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, 
невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог; 13 но увещавайте се един друг 
всеки ден, докле още е "днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на 
греха. 14 Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край 
първоначалната си увереност: 15 докато се казва: - "Днес, ако чуете гласа Му, Не 
закоравявайте сърцата си както в преогорчението". 
ЗАКОРАВЯЛОТО СЪРЦЕ ИМА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 
ДИАГНОЗАТА МУ: 
 ЖИВЕЕ В ОТЛАГАНЕ 
Затова, както казва Светият Дух: - "Днес, ако чуете гласа му, 
Човек със закоравяло сърце не може да служи на Бог днес. Той живее в царството 
на отлагането. 
Деяния на Апостолите 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. 
 ИЗПИТВА БОГ 
Гдето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми четиридесет години 
Матей 4:7 
Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". 
Деяния на Апостолите 5:9 
А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, 
които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе. 
Народът на Израел видя ръката на Бог върху тях по време на 10 напасти в Египет. 
Те преживяха чудотворно освобождение чрез разделянето на Червено море И ВСЕ 
ОЩЕ ИСКАХА ДОКАЗАТЕЛСТВО. Те постоянно мърмореха и се оплакваха. 
Това разкриваше отношение на неверие. 
Човек със закоравяло сърце търси доказателство, защото не вярва на Бог. 
 НЕ ПОЗНАВА НЕГОВИТЕ ПЪТИЩА 
Затова, възнегодувах против това поколение. И рекох: Всякога се заблуждават със 
сърцата си, Те не са познали Моите пътища; 
Налице е пълно пренебрегване на Божиите пътища. На тях трябва да им се казва 
“всичко”. 
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Псалм 18:21 
Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в 
нечестие. 
Давид, мъжът по сърцето на Бога, не само знаеше пътищата, но опази Господните 
пътища. 
(прегледайте мнемоничното представяне на "RIGHTEOUS"/ПРАВЕДЕН – за 
изясняване на Господните пътища). 
 НЕВЕРИЕ, КОЕТО ДА ОТСТЪПИ ОТ ЖИВИЯ БОГ 
Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което 
да отстъпи от живия Бог; 
Човек със закоравяло сърце не може да поддържа Богоцентриран фокус. Често 
пъти  е по-съсредоточен върху дарбите, изявите и традициите. 
 ИЗМАМАТА НА ГРЕХА 
13 но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е "днес", да не би някой от вас да 
се закорави чрез измамата на греха. 
Грехът се чувства добре. Затова е измамлив. Човек със закоравяло сърце е 
сантиментално привързан към греха си. Действията му са утвърдени от чувствата 
му. Чувствата му не са управлявани от Святия Дух. 
 НЕСПОСОБНОСТ ДА ИЗДЪРЖА 
Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си 
увереност: 
Човек със закоравяло сърце не може да издържи духовни трудности. Той лесно се 
предава. 
Евреи 10:35-37 
35 И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда. 36 Защото 
ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното. 37 
"Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се 
забави. 
4. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТЕОРЕТИЧНОТО РОБСТВО. 
Евреи 3:11 
Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка". 
Човек със закоравено сърце няма да влезе в почивката на Господа. Той няма да 
успее да завърши. 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ГОСПОДНАТА ПОЧИВКА 
Битие 2:2-3 
2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си 
почина от всичките дела, които беше създал. 3 И благослови Бог седмия ден и го 
освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше 
създал и сътворил. 
Почивката на Господа е позиция на 7-я ден. 
МНЕМОНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА "REST"/„ПОЧИВКА” 
R - RULE OF GOD – БОЖИЕ УПРАВЛЕНИЕ 
E – ESTABLISHED - УСТАНОВЕН 
S – SEPARATED - ОТДЕЛЕН 
T – TRIUMPHANT- ПОБЕДОНОСЕН 
РАЗШИРЕНИЕ 
R - RULE OF GOD – БОЖИЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Това е живот, контролиран от Духа. Човек си почива от собствените си дела,от 
своите идеи, амбиции и стремежи и влиза в Божията почивка. 
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Матей 11:28-30 
28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. 
29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен 
на сърце; и ще намерите покой на душите си. 30 Защото Моето иго е благо, и Моето 
бреме е леко. 
 Евреи 4:9-11 
 9 Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка 10 Защото оня, 
който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от 
Своите Си. 11 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой 
в това, да дава същия пример на неверие. 
1 Петрово 4:1-4  
1 И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, 
защото пострадалият по плът се е оставил от греха, 2 за да живеете през 
останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3 
Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да 
живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в 
пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. 4 Относно това те се и чудят, и 
ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;        
Галатяни 5:18-26 
18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон. 19 А делата на плътта са явни; те са: 
блудство, нечистота, сладострастие, 20 идолопоклонство, чародейство, вражди, 
разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, 21 зависти, 
пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и 
предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. 
22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, 
милосърдие, вярност, 23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 24 
А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. 
25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. 26 Да не ставаме тщеславни, един друг да 
се не дразним и да си не завиждаме един на друг. 
E – ESTABLISHED - УСТАНОВЕН                          
Установен в призива и целта на Бог. 
Евреи 4:1-6 
1 И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не 
би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. 2 Защото на нас се донесе едно 
благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се 
съедини чрез вяра в ония, които го чуха. 3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тая 
почивка; както рече Бог: - "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята 
почивка"; ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света. 4 
Защото нейде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от 
всичките Си дела"; 5 а пък на това място: "Няма да влязат в Моята почивка". 6 И 
тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а ония, на които от по-напред се 
благовести, не са влезли поради неверието {Или: Непокорството} си, 
Евреи 1:3 
Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и 
държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] 
очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, 
Евреи 10:12 
но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, 
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Ефесяни 4:14 
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез 
човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; 
Това е позиция на непоколебимост, където човек не  е блъскан напред-назад и се 
намира отвъд съблазънта на врага. 
Колосяни 2:6-9 
6 И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, 7 
вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и 
изобилващи [в нея с] благодарение. 8 Внимавайте да ви не заплени някой с 
философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на 
света, а не по Христа. 9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на 
Божеството; 
S – SEPARATED - ОТДЕЛЕН 
Евреи 4:11-12 
11 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да 
дава същия пример на неверие. 12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро 
от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите 
и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. 
Човек е освободен от душевен, емоционален контрол. 
T – TRIUMPHANT- ПОБЕДОНОСЕН 
Планината Сион е място на почивка. 
Псалм 132:13-14 
13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него. 14 Това, каза Той, Ми е 
покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах. 
Давид победи всичките си врагове от планината Сион. 
Псалм 110:2 
Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си. 
Това е позиция на победа. 
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