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РЕЛИГИОЗНИЯТ ДУХ – УРОК 28 (АВС) 
 
ВЪПРОС 
Точно както Йосиф, Давид и Йона в някои отношения олицетворяват Исус, 
фарисеите и книжниците олицетворяват религиозни духове. 
Матей 16:6-12 
6 И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите. 7 И те 
разискваха помежду си, думайки: Това е защото не сме взели хляб. 8 А Исус, като разбра 
това, рече: Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб? 9 Още ли не 
разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте? 
10 нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте? 11 Как не 
разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? 
12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на 
фарисеите и садукеите. 
Като използвате Матей 23 глава и други библейски стихове, свързани с темата 
опишете характерните черти на религиозни духове/операционни системи. 
Използвайте подчертаните стихове. 
Матей 23:1-39 
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 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. 5 Но вършат всичките си дела, 
за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си {Напомнителки на 
Божия закон.}, и правят големи полите на дрехите си, 6 и обичат първото място при 
угощенията, и първите столове в синагогите, 7 и поздравите по пазарите, и да се 
наричат от хората: учители. 8 Но вие недейте се нарича учители, защото Един е 
вашият Учител, а вие всички сте братя. 9 И никого на земята недейте нарича свой 
отец, защото Един е вашият Отец, Небесният. 10 Недейте се нарича нито наставници, 
защото Един е вашият Наставник, Христос. 11 А по-големият между вас нека ви бъде 
служител. 12 Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се 
възвиси. 13 Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното 
царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да 
влязат. 14 [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на 
вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-
голямо осъждане]. 15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша 
обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на 
пъкъла два пъти повече от вас. 16 Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой 
се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се. 
17 Безумни и слепи! че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил 
златото? 18 Казвате още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се 
закълне в дара, който е върху него, задължава се. 19 [Безумни и] слепи! че кое е по-
голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара? 20 Прочее, който се кълне в 
олтара, заклева се в него и във всичко що е върху него. 21 И който се кълне в храма, 
заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него. 22 И който се кълне в небето, заклева 
се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него. 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. 24 Слепи водители! които прецеждате комара, а 
камилата поглъщате. 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 
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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. 28 Също така и вие от вън се виждате на човеците 
праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. 29 Горко вам книжници и 
фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на 
праведните, и казвате: 30 Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме 
съучаствували с тях в проливане кръвта на пророците. 31 Така щото свидетелствувате 
против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците. 32 Допълнете и вие, 
прочее, мярката на бащите си. 33 Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от 
осъждането в пъкъла? 34 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; 
едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще 
ги гоните от град в град; 35 за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на 
земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото 
убихте между светилището и олтара. 36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде 
върху туй поколение. 37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с 
камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както 
кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 38 Ето, вашият дом се 
оставя пуст. 39 Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: 
Благословен, Който иде в Господното име. 
Марк 3:6 
И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да 
Го погубят. 
Марк 14:1 
А след два дни щеше да бъде пасхата и празника на безквасните хлябове; и главните 
свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да го умъртвят. 
Марк 3:22 
И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че 
изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 
Матей 2:3-6 
3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всички 
народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди 
Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - 
6 "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, 
Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил" 
  Марк 8:11-12 
11 И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, 
поискаха от Него знамение от небето. 12 А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо 
тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение. 
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ОТГОВОРИ - УРОК  28 (АВС)                                                              
 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА РЕЛИГИОЗНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА 
1.  НЕПРЕКЛОННОСТ 
казва се: 
23:2 На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите; 
Фарисеите и книжниците заемат седящо положение – неподвижна позиция. Онези 
хора, които са под влияние на религиозен дух не са в състояние да минават или да се 
движат със Святия Дух – те не могат да се движат в прогресивно откровение. 
2. ПРЕДАНОСТ  КЪМ МИНАЛОТО 
казва се: 
23:2 На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите; 
Моисей представя миналото. Подвизите и служението на Моисей  бяха мощни и 
Божествено предопределени за минал сезон. 
Фарисеите и книжниците не можаха да приемат Някой, който е по-голям от Моисей. 
Лука 11:31 
Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото 
дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от 
Соломона. 
Предаността към миналото допринася за липса на гъвкавост. 
Това състояние води до неспособност да се живее чрез „Словото сега” – „излизащото 
Слово” / “Словото на настоящата истина”. 
Фарисеите и книжниците можеха само да те заведат само до там, докъдето стигна 
Моисей. Той никога не премина река Йордан. Моисей оцеля в позволяващата воля и 
умря неосъществен. 
3. НЕЗАКОННА ВЛАСТ 
казва се: 
23:2 На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите; 
Мойсеевото седалище беше предназначено за Моисей – не за фарисеите и 
книжниците. Така властта на фарисеите и книжниците беше незаконна. 
Религиозните операционни системи получават властта си от минали движения на 
Бог. 
Религиозните духове правят всяко възстановително движение седалище и 
присвояват това седалище. 
Всяка власт, която не е основана на настоящата истина носи религиозно робство. 
4. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
23:3 затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не 
постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. 
Те не практикуват това, което проповядват. Не могат да живеят Словото. Писаното 
Слово не става живо Слово. Помислете за свещеника и левита от притчата за 
Добрия самарянин – не можеха да покажат милост, въпреки че постоянно се молеха 
„Господи, имай милост”. 
Матей 3:7-10 
7 А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече 
им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? 8 Затова, 
принасяйте плодове достойни за покаяние; 9 и не мислете да думате: Авраам е нашият 
баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. 10 
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава 
добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. 
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Матей 12:7 
Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили 
невинните. 
5. НАЛАГА  РОБСТВО КАТО ДОБАВЯ КЪМ ИСТИНАТА 
Матей 23:4 
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. 
Религиозното служение докарва робство вместо свобода. То добавя към истината. 
Примери: строги законови критерии за спасение и приемане в църквата. 
Одобрение преди приемане. 
7-годишен задължителен учебен период преди да бъдеш одобрен. 
Човешките традиции се преподават като поучение – това е квасът им. 
Марк 7:7-9 
7 Обаче напразно Ме почитат Като преподават за поучения човешки заповеди". 8 Вие 
оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, [измивания на шулци и на 
чаши; и много други неща правите]. 9 И каза им: Хубаво! вие осуетявате Божията 
заповед за да спазите своето предание! 
6. ВЪНШНА ЗАГРИЖЕНОСТ 
Матей 23:5-7 
5 Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват 
филактериите си {Напомнителки на Божия закон.}, и правят големи полите на дрехите 
си, 6 и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите, 7 и 
поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители. 
Матей 23:25, 26, 28 
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. 28 
Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с 
лицемерие и беззаконие. 
Религиозната система е по-загрижена за външното, отколкото за състоянието на 
сърцето на даден човек. Тя не може да види отвъд повърхностното. 
Съди по външния вид (Самуил избра Елиав от религиозен манталитет). 
Търси Бог в огъня, вятъра и земетресението – не тихия, нежен глас. 
Така пропуска Йоан Кръстител и Исус в яслата. 
Избира по-скоро скинията на Моисей, отколкото Давидовата скиния. 
Изисква стриктни външни общоприети правила: общоприети правила на обличане, 
на възраст, на националност, на пол, на образование, на раса, на работа и т.н. 
Религиозната система чака за възможност да се изрази. 
Използва обществените трибуни, за да предприеме неща, напр. погребения, 
благодарствени служби. 
Матей 15:2 
Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият 
ръцете, когато ядат хляб. 
ИСУС ПРЕДУПРЕДИ ЗА ПОКАЗНОСТТА. 
Матей 6:2-8 
2 И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по 
синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са 
получили вече своята награда. 3 А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не 
узнае какво прави десницата ти; 4 за да става твоята милостиня в тайно; и твоят 
Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]. 5 И когато се молите, не бивайте 
като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на 
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улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята 
награда. 6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш 
вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, 
ще ти въздаде [на яве]. 7 А когато се молите, не говорете излишни думи, както 
езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене. 8 И 
тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му 
искате. 
7. СЕБЕВЪЗВИШАВАНЕ 
23:6 и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите, 7 и 
поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители. 
Характеризира се с търсене на положение и съзнание за титли. 
Онези, които се намират под тази система не могат да служат от сърце, признаване 
от любов и са въвлечени в дейности, за да бъдат признати. 
Вниманието им е погълнато от мисловна нагласа за „моето служение”. 
Матей 9:11-13 
11 И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците Му: Защо яде вашият учител с 
бирниците и грешниците? 12 А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от 
лекар, а болните. 13 Но идете и научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не 
жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние]. 
8. СТРЕМИ СЕ ДА ПОТИСНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦАРСТВОТО 
23:13 Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното 
царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да 
влязат. 
Тази система затваря небесното царство пред мъжете и жените. Привежда хората 
близо, но не им позволява да влязат. Тя е крадец, който краде. Местната църква е 
офиса на Божието царство. Религиозната система възвишава местната църква над 
Божието царство – оттук следва, че местната църква става идол. 
Римляни 14:17 
Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух. 
Религиозният дух ограбва човек от правда, мир и радост в Святия Дух. 
9. СТРЕМЕЖ КЪМ ЗЛОУПОТРЕБА 
23:14 [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на 
вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-
голямо осъждане]. 
Използвайки маската на духовността („дълги молитви”) тази система злоупотребява 
с по-ниско привилегированите хора. 
Тя е крадец, който убива. 
10. УПАДЪЧНО ВЛИЯНИЕ 
23:15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да 
направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти 
повече от вас. 
Тази система разрушава новоповярвалия. 
Тя е крадец, който руши. 
Йоан 10:10 
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и 
да го имат изобилно. 
11. СУЕВЕРНА 
(СИСТЕМА ОТ ВЯРВАНИЯ, ОСНОВАНА НА НЕРАЗУМЕН СТРАХ, ПОГРЕШНО 
РАЗБИРАНЕ ЗА ДУХОВНИТЕ НЕЩА ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО) 
16 Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но 
ако някой се закълне в златото на храма задължава се. 17 Безумни и слепи! че кое е по-
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голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото? 18 Казвате още: Ако някой 
се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, 
задължава се. 19 [Безумни и] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който 
освещава дара? 20 Прочее, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко що е 
върху него. 21 И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в 
него. 22 И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на 
него. 

 Религиозната система втълпява погрешно разбиране за духовните неща. 
Придава се духовната значимост на материалните неща, за да се осъществят по-
скоро лични желания, отколкото Божиите цели. Те учели, че клетва, направена в 
златото на храма и дара на олтара е била обвързваща, докато клетвите, направени в 
храма и олтара са били невалидни, загубили законната си сила. Те възвишавали 
златото над храма и дара над олтара, за да осъществят паричния си интерес в 
религията. Така суеверието се използвало да заграбят материални неща от невежи 
последователи. 

 Религиозната система разклаща основите на олтара и храма (и двете са образ 
на Христос) чрез суеверие. 
Евреи 13:10 
Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат служащите в скинията. 
Йоан 2:21 
Но Той говореше за храма на тялото Си. 

 Религиозната система използва суеверието, за да подкопае обвързващата 
природа на която и да е клетва. 

(Клетвата е обещание, което трябва да бъде спазено). 
Числа 30:2 
Когато някой мъж направи обрек Господу, или се закълне с клетва та обвързва душата 
си със задължение, нека не наруши думата си, но нека извърши, според всичко що е 
излязло из устата му. 

12. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ДРЕБНИ НЕЩА 
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. 
23:24 Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате. 

Те се специализират в по-маловажните неща. 
Примери: 
 Те харчат 20 000 ранда1 за една дъбова врата и 100 ранда за мисионерски 

дейности. 
 Тревожат се повече за дължината на косата и облеклото ти, отколкото за 

светостта. 
 Борят се за положението на музикалните инструменти и все пак 

санкционират дискотека в църквата. 
 Толкова са се съсредоточили върху дребни въпроси, че забравят за по-

важните въпроси като правосъдието, вярата и милостта. 
13. МЪРТЪВ ДУХ 
23:27 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. 
Религиозната система съдейства за смърт. 

                                                
1 ранд – парична единица в ЮАР (Южна Африка) - (бел. на преводача) 
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Нейните защитници са сладкодумни, добре начетени и дават много познания, но 
нямат слово, което дава живот. 
14. СЕБЕПРАВЕДНО ВЯРВАНЕ 
23:29 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на 
пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате: 30 Ние, ако бяхме живели 
в дните на бащите си, не бихме съучаствували с тях в проливане кръвта на пророците. 
Тази система (дух) твърди, че е по-добра от предшествениците си и все пак тя 
преследваше Исус, точно както нейните предшественици преследваха пророците. 
15. ОТРОВА В УСТАТА ИМ 
23:33 Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла? 
Хората с религиозна операционна система носят отрова в устата си. 
Притчи 18:21 
Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му. 
В езиците им има смърт. 
16. УБИВА, ПРЕСЛЕДВА И ПОТИСКА ИЗПРАТЕНИЯ ЧОВЕК 
23:34 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще 
убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от 
град в град; 35 за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от 
кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между 
светилището и олтара. 
Използва маската на духовността, за да разруши онези хора, които Бог изпраща. 
17. ИЗБЯГВА БЛИЗОСТ С БОГА 
23:37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш 
пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката 
прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 
Хората, които са под тази система не могат да навлязат в близки взаимоотношения с 
Бог поради заробване от правила и наредби. Това е следствие от това да не бъдеш 
воден от Духа. Те искат професионално взаимоотношение с Бог, а не 
взаимоотношение с баща. 
18. ОГРАБВА ЦЪРКВАТА ОТ ИЗЯВЕНОТО БОЖИЕ ПРИСЪСТВИЕ  
23:38 Ето, вашият дом се оставя пуст. 
Тази система пропъжда изявеното присъствие на Бог. 
Всяка система, която не приема изпратения човек, не може да приеме Христос. 
Матей 9:14-15 
14 Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите 
постим много, а Твоите ученици не постят? 15 Исус им каза: Могат ли сватбарите да 
жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче, време, когато младоженецът 
ще им се отнеме; и тогава ще постят. 
Въпреки че фарисеите бяха хора на постоянно постене, те никога нямаха трайното 
присъствие на Христос. 
Йоан 13:20 
Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който 
приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
19. ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ ДА ВИДЯТ ХРИСТОС 
23:39 Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: 
Благословен, Който иде в Господното име. 
Христос е блокиран от погледа благодарение на правила, наредби и външна 
загриженост. 
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20. ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ЗАГОВОР 
Марк 3:6 
И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да 
Го погубят. 
Марк 14:1 
А след два дни щеше да бъде пасхата и празника на безквасните хлябове; и главните 
свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да го умъртвят. 
Тази система придобива сила от групи и демокрация. 
21. ПРИПИСВА ДЕЛОТО НА ДЯВОЛСКИ ДУХ/ДЕМОН 
Марк 3:22 
И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че 
изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 
Често величествено движение на Духа ще бъде определено като окултно. 

22. НЕ МОЖЕ ДА ОТВЕДЕ НИКОГО ДО ХРИСТОС 
Матей 2:3-6 
3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всички 
народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди 
Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - 
6 "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, 
Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил" 
Главните свещеници и книжници знаеха къде щеше да се роди Христос, но не 
отведоха мъдреците до мястото. 
Матей 15:12-14 
12 Тогава се приближиха учениците и Му рекоха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха 
като чуха тая дума? 13 А Той в отговор рече: Всяко растение, което Моят небесен 
Отец не е насадил, ще се изкорени. 14 Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца 
ако води, и двамата ще паднат в ямата. 
Те могат да те отведат до ямата. Нямат духовно усещане. 

23. ЗНАЯТ СЛОВОТО 
Матей 2:3-6 
3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всички 
народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди 
Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - 
6 "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, 
Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил" 
Това е една от най-големите измами. ТЕ ЗНАЯТ БУКВАТА. 
Знание за Словото не означава взаимоотношение с Бог. 
Това е разликата между религиозните и истинските вярващи. 

24. ЖИВЕЯТ В КУЛТУРА, КОЯТО ТЪРСИ ЗНАМЕНИЯ 
Марк 8:11-12 
11 И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, 
поискаха от Него знамение от небето. 12 А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо 
тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение. 
Знаците са за глухите хора. 
Онези хора, които са под религиозно робство не могат да чуят гласа на Духа – оттук 
и търсенето на знамения и чудеса. 

 


