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СМЕСЕНО ВИНО (ФАЛШИВО ПОМАЗАНИЕ) – УРОК 35 (ABC) 
 
ВЪПРОСИ 
 
Притчи 23:29-35 
29 Кому горко? Kому скръб? Kому каране? Кому оплакване? Kому удари без причина? Кому 
подпухнали очи? 30 На ония, които се бавят около виното, Които отиват да вкусят подправено 
вино. 31 Не гледай виното, че е червено, Че показва цвета си в чашата, Че се поглъща гладко,  32 
Защото после то хапе като змия, И жили като ехидна.  33 Очите ти ще гледат чужди жени, И 
сърцето ти ще изригва развратни неща; 34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, 
Или като един, който би лежал на върха на мачта. 35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, 
и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак? 
 
ЧАСТ А (Първа) 
 
ОБЯСНЕТЕ БЕЛЕЗИТЕ НА ФАЛШИВОТО ПОМАЗАНИЕ, ПОКАЗАНО СИМВОЛИЗИРАНО 
ЧРЕЗ ОПИЯНЯВАНЕТО СЪС СМЕСЕНО ВИНО. 
 
ЧАСТ Б (Втора) 
 
ОТКЪДЕ ИДВА ПОМАЗАНИЕТО? 
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СМЕСЕНО ВИНО – ОТГОВОРИ – УРОК 35 (ABC) 
 
ЧАСТ А (Първа) 
Алкохолът се произвежда от ферментацията на захари чрез микроорганизми – най-често използвани 
от които са Sacchromyces (вид дрожди-едноклетъчни гъби с приложение както при печенето (мая за 
тесто), така и при варенето на бира). Процесът на ферментация спира, когато алкохолното 
съдържание достигне 15% - тогава действието им почти замира. 
АЛКОХОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ  НАПИТКИ: 
БИРА – 5% алкохол 
НАТУРАЛНО ВИНО – 10-12% алкохол 
ПОДОБРЕНИ ВИНА – 14% алкохол (порт и шери) 
ЛИКЬОРИ – 30% алкохол (джинджифил) 
КОНЦЕНТРАТИ – 43% алкохол (уиски, ром, водка) 
Подправеното (смесено) вино в стих 30 е подобрено вино – има прибавени добавки като подправки, 
за да се повиши алкохолното съдържание, така че същото количество да постигне по-силен ефект. 
Смесването/подправянето на виното е символ за добавяне към помазанието. 
Фарисеите добавяха към закона, либералните харизматици добавят към помазанието. 
Смесеното вино е символ на помазание, замърсено с човешка психология и влияния, например 
хипнотизиране. 
Пр. 23 гл. разкрива последствията и асоциациите на опияняването с алкохол (смесено вино): 

1. ГОРКО 
Кому горко? 
Горко – лош късмет, не ти върви. 
Познати са следните асоциации и последствия от употребата на алкохол – домашно насилие, бедност, 
разводи, катастрофи. 

2. СКРЪБ 
Кому скръб? 
Това е на сутринта – махмурлукът – скръб, тегота, главоболие. 

3. КАРАНЕ 
Кому каране? 
Караници и скандали най-общо се свързват с алкохолно опиянение. Това е поради объркване  под 
влиянието на алкохола. Объркването е свързано със загуба на ориентация за време, място и личност. 

4. ОПЛАКВАНЕ 
Кому оплакване? 
Пияният човек постоянно се оплаква. 

5. УДАРИ/РАНИ БЕЗ ПРИЧИНА 
Кому удари без причина? 
Алкохолът причинява амнезия. След алкохолно опиянение жертвата не може да си спомни къде се е 
ударил или наранил. 

6. ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 
Кому подпухнали очи? 
Това е широко известен ефект след пиянство – зачервени очи, раздразнена очна лигавица. 

7. ПАРАЛИЗА / ПАРЕЗА 
После то хапе като змия, И жили като ехидна. 
Парализата / парезата е страничен ефект от високо алкохолно съдържание в кръвта. 

8. СТРАННИ ВИДЕНИЯ 
Очите ти ще гледат чужди жени (странни неща – англ.; Бел.пр.) 
Алкохолът може да причини визуални или осезателни халюцинации (чувството, че те полазват 
насекоми). 

9. ПЕРВЕРЗНОСТ 
Сърцето ти ще изригва развратни неща. 
Жертвата губи себевладение. Пияният говори каквото му е на сърце, защото под влияние на алкохола 
придобива по-голяма смелост. 

10. ФАЛШИВА СИГУРНОСТ 
34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, Или като един, който би лежал на върха 
на мачта. 35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. 
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Алкохолът подтиска осезателната система. Жертвата се чувства имунизирана към нараняване. Тя 
няма възприятие за приближаваща опасност. Понеже не усеща болка, пияният се чувства в 
безопасност. 

11. ХОДЕНЕ ЧРЕЗ ЧУВСТВА 
Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. 
Жертвата оперира в реалността на чувствата. 

12. ЖАЖДА ЗА ДРУГО НОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
Кога ще се събудя, за да го търся пак? 
Алкохолът предизвиква пристрастяване. 

 
БЕЛЕЗИТЕ НА АЛКОХОЛНОТО ОПИЯНЕНИЕ И ФАЛШИВОТО ПОМАЗАНИЕ СА 

ЕДНИ И СЪЩИ: 
1. ГОРКО 

Кому горко? 
Горко – лош късмет, не ти върви. Тези, които са под такова помазание са заразени с лош късмет. 
Сядат на пейката и стената пада върху тях. Отиват на игрището за голф и са ударени от топка. 
Улучени са от заблуден куршум. Преследвани са от инциденти. Избрани да не им върви. Засядат в 
асансьор по Рождество. Ампутират им  грешния крайник. Печелят от лотарията, но загиват на път да 
си вземат печалбата. 

2. СКРЪБ 
Кому скръб? 
Това помазание носи скръб. 
Жертвата се чувства добре само на служба. Индивидите са под постоянна депресия и празнота. Не са 
изключени хрумвания за самоубийство. 

3. КАРАНЕ 
Кому каране? 
Кавги и разпри обикновено се свързват с такова помазание. 
Притчи 4:17 
17 Понеже ядат хляб на нечестие и пият вино на насилство. 
Това е резултатът от объркването: 
Объркване означава дезориентация за време, място и личност. 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ЗА ВРЕМЕ: не познава времената и сезоните на Бог. 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ЗА МЯСТО: не си знае мястото в Тялото на Христос. 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ЗА ЛИЧНОСТ: не знае кой е в Христос. 
Битие 9:21 
И, като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си.“ 
Левит 4:21-22 
21 Радвай се и весели се, дъщерьо едомска, която живееш в земята Уз! Обаче и до тебе ще дойде 
чашата; ще се опиеш, и ще се заголиш. 22 Свърши се наказанието за беззаконието ти, дъщерьо 
Сионова; Той няма вече да те закара в плен; Но ще накаже твоето беззаконие, дъщерьо едомска, ще 
открие съгрешенията ти.“ 

4. ОПЛАКВАНЕ 
Кому оплакване? 
Жертвата на фалшиво помазание е пълна с оплаквания –  мърморан. 
Това е знак за вътрешно неудовлетворение. 

5. УДАРИ/РАНИ БЕЗ ПРИЧИНА 
Кому удари без причина? 
Точно както алкохолът предизвиква амнезия, това помазание предизвиква загуба на памет за Божието 
слово. Това помазание е птицата, която открадва Словото. 
Притчи 31:4-5 
4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, Нито за князете да кажат: Где е 
спиртното питие? 5 Да не би, като се напият, да забравят закона И да онеправдаят угнетяваните 
{Еврейски: И да променят присъдата на всички синове на угнетението.}*. 

6. ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 
Кому подпухнали очи? 
Жертвата на фалшиво помазание не може да се фокусира на Христос. 
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7. ПАРАЛИЗА / ПАРЕЗА 
После то хапе като змия, И жили като ехидна. 
Парализата/Парезата е страничен ефект от висока концентрация на алкохол в кръвта. Жертвата на 
фалшиво помазание страда от чести неволни слабости. Дори това движение  да е легитимно от Бог, 
доказателството за фалшиво опериране е, че индивидът е духовно непроменен. 

8. СТРАННИ ВИДЕНИЯ 
Очите ти ще гледат чужди жени (странни неща – англ.; Бел.пр.) 
Алкохолът може да причини визуални или осезателни халюцинации (чувство, че те полазват 
насекоми). Индивидът с фалшиво помазание може да има фалшиви сънища и видения. 
Исая 28:7-8 
7 Но и тия се побъркаха от виното И се заблудиха от спиртното питие; Свещеник и пророк се 
побъркаха от спиртно питие, Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, Побъркаха се 
във видението, спъват се в съденето, 8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота, 
Така щото няма чисто място.“ 

9. ПЕРВЕРЗНОСТ 
Сърцето ти ще изригва развратни неща. 
Това е доказателство, че помазанието е фалшиво – СЪРЦЕТО Е НЕПРОМЕНЕНО. 

10. ФАЛШИВА СИГУРНОСТ 
Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, Или като един, който би лежал на върха на 
мачта. 35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. 
Алкохолът подтиска осезателната система. Жертвата се чувства имунизирана към нараняване. Тя 
няма възприятие за приближаваща опасност. Понеже не усеща болка, пияният се чувства в 
безопасност. 
Жертвата на фалшиво помазание валидира своите преживявания чрез факта, че се чувства добре. 
„Чувствам се добре“ преживяване , не може да те предпази от премеждията на живота. 
Исая 56:12 
Елате, казват те, аз ще донеса вино, И ще се опием със спиртно питие; 
И утре ще бъде както днес, Ден чрезмерно велик. 

11. ХОДЕНЕ ЧРЕЗ ЧУВСТВА 
Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. 
Жертвата оперира в реалността на чувствата. 
Това помазание вкарва индивида в реалността на осезанията, където той ходи чрез чувства, вместо в 
духовната реалност, където се ходи чрез вяра. 

12. ЖАЖДА ЗА ДРУГО НОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
Кога ще се събудя, за да го търся пак? 
Алкохолът предизвиква пристрастяване. 
Жертвата на фалшиво помазание е пристрастена  към преживяванията – НЕ КЪМ БОГ. 

 
ДРУГИ БЕЛЕЗИ НА ФАЛШИВО ПОМАЗАНИЕ, СПОРЕД КАКТО СЕ ПРОЯВЯВАТ  ПРИ 

ЕДИН ПИЯН ЧОВЕК: 
13. НЕПРАВИЛНА ПОХОДКА 

Йов 12:25 
Пипат в тъмнината без виделина, И прави ги да залитат като пияни.“ 
Исая 19:14 
Господ смеси всред него дух на извращение; И те заблудиха Египет във всичките му дела, 
Както пиян полита в бълването си, 
Исая 28:7-8 
7  Но и тия се побъркаха от виното И се заблудиха от спиртното питие; Свещеник и пророк се 
побъркаха от спиртно питие, Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, 
Побъркаха се във видението, спъват се в съденето, 8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и 
нечистота, Така щото няма чисто място.“ 

14. ТЕ ЯДАТ ПОВЪРНАТА ХРАНА 
Исая 28:7-8 
7 Но и тия се побъркаха от виното И се заблудиха от спиртното питие; Свещеник и пророк се 
побъркаха от спиртно питие, Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, Побъркаха се 
във видението, спъват се в съденето, 8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота, 
Така щото няма чисто място. 
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Повърнатото(бълвоч) е диетата на кучета – картина за религиозни духове. 
Фалшивото  помазание насърчава диетата на религиозните  духове. 

15. ПРОДУЦИРА НЕЧИСТОТА 
Откр. 17:1-6 
1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: 
Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; 2 с която 
блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване. 3 И 
тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с 
богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. 4 Жената бе облечена в багреница и 
червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна 
чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. 5 И на челото й имаше 
написано това име: ТАЙНА; ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА 
ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА. 6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от 
кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много. 

ИСТИНСКОТО ВИНО ОТ БОГ ПРОИЗВЕЖДА  СВЯТОСТ 
 
ЧАСТ Б (Втора) 
ОТКЪДЕ ИДВА СМЕСЕНОТО ВИНО (ФАЛШИВОТО ПОМАЗАНИЕ)? 
 

Откр. 17:1-6 
1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: 
Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; 2 с която 
блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване. 3 И 
тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с 
богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. 4 Жената бе облечена в багреница и 
червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна 
чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване. 5 И на челото й имаше 
написано това име: ТАЙНА; ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА 
ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА. 6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от 
кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.“ 
 
Фалшивото помазание идва от Вавилон – РЕЛИГИОЗНАТА, ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА 
СИСТЕМА НА ТОЗИ СВЯТ. 
 


