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ЛЪЖЕБРАТЯ – УРОК 26 (АВС) 
 
ВЪПРОСИ 
 
2 Коринтяни 11:26 
Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, 
в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в 
опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; 
 
Галатяни 2:4 
и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която 
имаме в Христа Исуса, за да ни поробят; 
 

1. КАКВИ БИБЛЕЙСКИ ТЕСТОВE БИХТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ, ЗА ДА 
ОТКРИЕТЕ „ЛЪЖЕБРАТЯ”? 

2.  КАК БИХТЕ РЕАГИРАЛИ НА ЛЪЖЕБРАТ? 
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ЛЪЖЕБРАТЯ – УРОК 26 (АВС) 
       
      ОТГОВОРИ 

1. ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ 
      1.1. ТЕСТ “ПЛОДОВЕ” 
2 Тимотей 3:10 
А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, 
дълготърпението, любовта, твърдостта, 
Павел заявява, че Тимотей не само знаеше неговото учение, но също така и 
поведението му. Правилното учение не утвърждава нечия истинност. Поведението 
е по-важен определящ фактор за нечия искреност. Поведението е продукт на 
сърцето на даден човек. 
Матей 12:35 
Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото 
си съкровище изважда зли неща. 
Добрите неща идват от добро сърце. 
Плодовете (поведението) отразява състоянието на нечие сърце. 
На лъжебратята им липсват плодовете на Духа. 
Юда заявява, че тези хора са пропълзели незабелязани. 
Юда 1:4 
Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат 
на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в 
похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос. 
Думата „пропълзели” се използва за змии. Юда приписва змийско качество на 
тези братя. 
Юда 1:8-13 
8 При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, 
презират властта и хулят славните същества. 9 Но архангел Михаил, когато в борба 
с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него 
хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри. 10 Тия, обаче, хулят всичко, което 
не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това 
развращават себе си. 11 Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се 
впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство. 12 Тия са 
подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх 
напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, 
дваж умрели, изкоренени; 13 свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите 
безсрамни дела; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века. 
Юда 1:16-19 
16 Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят 
надуто), и заради печалба ласкаят човеците. 17 Но, вие, възлюбени, помнете думите 
изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха: 
18 В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви 
страсти. 19 Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 
Юда описва някои от техните качества. 

 Отхвърлят/презират властта 
 Хулят славните същества 
 Хулят всичко, което не знаят 
 Следват Каиновия път (убиват братята си) 
 Следват грешката на Валаам (задвижен от пари) 
 Погиват в бунта на Корей (погълнат от земята – светското) 
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 Служат само на себе си 
 Скитащи звезди (не могат да дадат насока) 
 Роптатели, оплакватели 
 Ходят по страстите си 
 Плътщина/сладострастие 
 Причиняват разцепления 
 НЯМАТ ДУХА (НЕ СА СПАСЕНИ) 

 ТЕСТ “ВРЪЗКА” 
Евреи 11:24-26 
24 С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата 
дъщеря 25 и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко 
време на греха, 26 като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от 
египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. 
Когато Моисей откри, че не беше син на фараоновата дъщеря, той се отдели от 
културата на египтяните. Избра по-скоро да страда, отколкото да се наслаждава 
на греховните наслади. 
Истинските братя се отделят от светщината. 
Истинските братя не се чувстват удобно в културата на света. 
Истинските братя не се отъждествяват с греховни светски образци (вавилонската 
култура). 
2 Коринтяни 6:14-18 
14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и 
беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? 15 и какво съгласие 
има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия? 16 и какво 
споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както 
рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще 
Ми бъдат люде". 17 Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не 
се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, 18 И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми 
бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ. 
 ЕЗИКОВ ТЕСТ 
Съдии 12:4-6 
4 Тогава Ефтай събра всичките галаадски мъже, та се би против Ефрема; и 
галаадските мъже поразиха ефремците, защото тия рекоха: Бежанци от Ефрема 
сте вие, галаадци, живеещи между ефремците и манасийците! 5 Галаадците взеха 
бродовете на Иордан към Ефремовата земя; и когато някой от ефремските бежанци 
кажеше: Оставете ме да премина, тогава галаадските мъже му казваха: Ти ефремец 
ли си? 6 Ако речеше: Не съм, тогава му думаха: Речи Шиболет, а той казваше: 
Сиболет, защото не можеше да го произнесе право. Тогава го хващаха, та го 
заколваха при бродовете на Иордан. И в онова време паднаха от Ефрема четиридесет 
и две хиляди души. 
Ефремците обявиха война на галаадците, защото не им бе оказана подкрепа от 
Ефтай в битката срещу амонците. 
Победителите галаадци завзеха Йордан. Ефремците трябваше да пресекат р. 
Йордан, за да избягат. 
Галадците имаха проблем да разпознаят самите себе си  и ефремците, тъй като 
изглеждаха еднакво. Обаче ефремците не можеха да произнасят „Ш”. 
Думата „ШИБОЛЕТ” бе използвана, за да се установи тяхната самоличност. 
Ефремците произнасяха думата като „СИБОЛЕТ”. 
На 42 000 ефремци им бе установена самоличността чрез този метод и бяха убити. 
ШИБОЛЕТ ОЗНАЧАВА КЛОН. 



Copyright © Dr. S.Y. Govender  4/6 

СИБОЛЕТ ОЗНАЧАВА ТОВАР. 
Еремия 23:5 
Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, Който 
като цар ще царува, ще благоденствува, И ще върши правосъдие и правда по земята. 
Исая 4:2 
В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на земята 
изряден и приличен за избавените измежду Израиля; 
Исая 11:1-2 
1 И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод; 2 И 
духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, 
Дух на знание и на страх от Господа; 
Захария 6:12-13 
12 и говори му казвайки: Така говори Господ на Силите, Който казва: Ето мъжът, 
чието име е Отрасъл; Той ще израсте от мястото си, И ще построи храма Господен. 
13 Да! Той ще построи храма Господен; И като приеме славата, Ще седне на 
престола си като управител; Ще бъде и свещеник на престола си; И съвещание за 
установление на мир ще има между двамата. 
ОТРАСЪЛЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ПРЕОБРАЗ ЗА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 
И ЦЪРКВАТА. 
Лъжебратята не говорят ентусиазирано за Исус и църквата. Те са по-загрижени за 
своя собствен товар. Езикът им никога не изгражда. Лъжебратята не могат да 
превземат Йордан (един вид Словото, изпълнено с Духа). 
НЯКОИ ОБИЧАЙНИ КОМЕНТАРИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА 
ЛЪЖЕБРАТЯТА: 

 ТВЪРДЯТ, ЧЕ В ЦЪРКВАТА ИМА ТЕСНИ КРЪГОВЕ ОТ ХОРА С ОБЩИ 
ИНТЕРЕСИ. ВСЪЩНОСТ ТЕ ОБРАЗУВАТ СОБСТВЕНИ ТЕСНИ 
КРЪГОВЕ ИЗВЪН ВОДАЧА И НЕГОВИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ. 

 ОБВИНЯВАТ ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК, ЧЕ НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА 
СЪБРАНИЕТО. КАЗВАТ, ЧЕ СА ПОЛУЧИЛИ МНОГО ОПЛАКВАНИЯ. 

 ОПЛАКВАТ СЕ, ЧЕ ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК НЕ СЕ СЪВЕТВА С ТЯХ. 
 ТВЪРДЯТ, ЧЕ ЗНАЯТ ЗА ТАЙНИ ГРЕХОВЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
 ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАМЕЦИ, КОИТО СЕЯТ СЕМЕНА НА 

СЪМНЕНИЕ В УМОВЕТЕ НА ХОРАТА. 
 ТЕ СА В ПОСТОЯНЕН КОНФЛИКТ С ОРЪЖЕНОСЦИТЕ НА 

ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
 ТЕ КАЗВАТ, ЧЕ СЛУЖБАТА  БЕШЕ  ДОБРЕ, НО……. 
  ЯДОСВАТ СЕ, КОГАТО ПОСТАВЕНИЯТ ЧОВЕК БИВА ПОХВАЛЕН. 

 ТЕСТ НА СТРАДАНИЕТО 
Галатяни 6:17 
От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на 
[Господа] Исуса. 
Белезите на Исус представят страданието за другите. 
Страданието на Павел беше за другите. 
Той страдаше, така че другите да могат да пробият. 
Често беше в родилни мъки. 
Галатяни 4:19 
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се изобрази Христос във вас, 
1 Солунци 2:9 
Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие, как работещи денем и нощем, за да 
не отеготим ни един от вас, проповядахме ви Божието благовестие. 
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2 Солунци 3:8 
нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да 
не отегчим никого от вас; 
Лъжебратята също страдат – но за себе си. 
Те не страдат от конфликт, когато сгрешат, защото са лишени от Духа. 
 ТЕСТ “ИЗГРАЖДАНЕ” 
3 Царе 3:16-27 
16 Тогава дойдоха при царя две блудници та застанаха пред него. 17 И едната жена 
рече: О, господарю мой! аз и тая жена живеем в една къща; и аз родих като живеех с 
нея в къщата. 18 И на третия ден, откак родих аз, роди и тая жена; и ние бяхме сами 
заедно, нямаше външен човек с нас в къщата, само ние двете бяхме в къщата. 19 И 
през нощта умрял синът на тая жена, понеже го налегнала. 20 А тя, като станала 
посред нощ, взела сина ми от при мене, когато слугинята ти спеше, та го турила на 
своята пазуха, а своя мъртъв син турила на моята пазуха. 21 И в зори като станах, за 
да накърмя сина си, ето, той бе мъртъв; но на утринта, като го разгледах, ето, не бе 
моят син, когото бях родила. 22 А другата жена рече: Не, но живият е моят син, и 
мъртвият е твоят син. А тая рече: Не, но мъртвият е твоят син, а живият е моят 
син. Така говориха пред царя. 23 Тогава царят рече: Едната казва: Тоя живият е моят 
син, а мъртвият е твоят син; а другата казва: Не, но мъртвият е твоят син, а 
живият е моят син. 24 И царят рече: Донесете ми нож. И донесоха нож пред царя. 25 
И царят рече: Разделете на две живото дете, и дайте половината на едната и 
половината на другата. 26 Тогава оная жена, чието беше живото дете, говори на 
царя (защото сърцето й я заболя за сина й), казвайки: О господарю мой! дай й живото 
дете, и недей го убива. А другата рече: Нито мое да е, нито твое; разделете го. 27 
Тогава царят в отговор рече: Дайте на тая живото дете, и недейте го убива; тя е 
майка му. 
В тази история се показва мъдростта на Соломон, когато той установява коя  е 
истинската майка. Истинската майка бе подготвена да изстрада загуба, вместо да 
види детето разделено. 
Истинските братя по-скоро градят, отколкото да разделят. Те са подготвени да 
изстрадат загуба. 

2. РЕАКЦИЯ СПРЯМО ЛЪЖЕБРАТ 
2.1. ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ В БОЖИЯТА ЛЮБОВ 

Юда 1:20-21 
20 А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на 
Светия Дух, 21 пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия 
Господ Исус Христос за вечен живот. 

2.2. КЪМ НЯКОИ БЪДЕТЕ МИЛОСТИВИ 
Юда 1:22 
И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; 

2.3. СПАСЯВАЙТЕ СЪС СТРАХ 
Юда 1:23 
други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със 
страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха. 
НЯКОИ ХОРА СЕ НУЖДАЯТ ОТ СПАСЕНИЕ. 

2.4. НЯКОИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТРЯЗАНИ/ИЗБЯГВАНИ 
1 Тимотей 1:19-20 
19 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата; 
20 от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не 
богохулствуват. 
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2 Тимотей 2:16-18   
16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в 
нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като живеница; от които са Именей и 
Филет, 18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече 
станало, та събарят вярата на някои. 
 Римляни 16:17-18 
17 И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, 
противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. 18 Защото 
такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своите си охоти 
{Гръцки: на своя си търбух.}, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на 
простодушните. 
 СОЛОМОН ОТРЯЗА ЙОАВ, СЕМЕЙ И АДОНИЯ. 

2.5. НЯКОИ САМИ ЩЕ НАПУСНАТ – ТАКА ЧЕ НЕ ПРАВИ НИЩО                  
2 Тимотей 1:15 
Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и 
Ермоген. 
 ОТГОВОРЪТ НА ДАВИД 
Псалм 56:5-13 
5 Всеки ден изкривяват думите ми; Всичките им помисли са за зло против мене. 6 
Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми Така като че причакват душата 
ми. 7 Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тия племена. 8 Ти си 
преброил скитанията ми; Тури сълзите ми в съда Си; Не са ли те записани в Твоята 
книга? 9 Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това 
зная, защото Бог е с мене. 10 Чрез Бога ще хваля думите Му; Чрез Господа ще хваля 
думите Му. 11 На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек? 12 Върху 
мене, Боже, са моите към Тебе обреци; Ще Ти принеса благодарствени приноси. 13 
Понеже Си избавил душата ми от смърт, Няма ли да избавиш и нозете ми от 
подхлъзване, За да ходя пред Бога във виделината на живите? 
Псалм 57:1-11 
1 Смили се за мене, о Боже, смили се за мене, Защото при Тебе прибягва душата ми; 
Да! под сянката на Твоите крила ще прибягна, Докато преминат тия бедствия. 2 Ще 
викам към Всевишния Бог, Към Бога, Който действува за мене. 3 Ще прати от 
небесата и ще ме избави, Когато ме укорява оня, който иска да ме погълне. (Села). Бог 
ще изпрати милостта Си и истината Си. 4 Душата ми е всред лъвове; Лежа между 
пламнали човеци, Между човешки чада, чиито зъби са копия и стрели, И чиито език е 
остър меч. 5 Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя. 6 
Мрежи приготвиха за стъпките ми; Душата ми се е навела; Изкопаха пред мене яма; 
Те сами паднаха всред нея. (Села). 7 Непоколебимо е сърцето ми, Боже, непоколебимо 
е сърцето ми; Ще пея, а още ще славословя. 8 Събуди се, душе моя {Еврейски: Славо 
моя.}; Събуди се, псалтирю и арфо; сам аз ще се събудя на ранина. 9 Ще Те хваля, 
Господи, между племената; Ще Те славословя между народите. 10 Защото Твоята 
милост е велика дори до небесата. И Твоята вярност до облаците. 11 Възнеси се, 
Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя. 


