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ПРОПУСКАНЕ ДЕНЯ НА ПОСЕЩЕНИЕТО 
УРОК 41 - (АВС) 
 
ВЪПРОС 
 
ДИСКУТИРАЙТЕ ПРЕЧКИТЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОГ, НА НЕГОВИТЕ 
ДВИЖЕНИЯ И НА НЕГОВИТЕ МЕТОДИ. 
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ПРОПУСКАНЕ ДЕНЯ НА ПОСЕЩЕНИЕТО 
ОТГОВОРИ 
 
Марк 16:12 
След това, Той се яви в друга форма на двама от тях докато вървяха и отиваха на 
село. (NKJ) 
форма – морфе – външен изглед. 
Исус се явява в различни форми: 
Бебе в яслата 
Дете в храма 
Страдащ слуга 
Възкресения Господ 
Възнесеният Господ. 
 
Божиите пътища не са като нашите пътища. Трябва да познаваме Неговите пътища и 
характера Му, за да Го разпознаем. Онези, които Го разпознават са мигрирали до най-
висшата форма на разпознаване. Те са победили множество естествени ограничения. 
Неговата божественост беше скрита от Пилат, от Ирод и от книжниците по онова 
време.  
Дори Божиите движения идват в различни форми. Можете ли да видите Бог в 
различните движения в историята? 
Има пречки (ограничения), които пречат на хората да разпознават истинските 
движения на Бог. 
Тези пречки спират разкриването Му. 
 
Притчи 29:18 
Където няма откровение, народа се разюздва; но блажен е оня, който пази закона. 
(NKJ) 
Където няма видение (виждане) за Него – хората погиват. 
Преобладаващите нагласи, които пречеха на мнозина да разпознаят Исус тогава, са 
същите и днес. 
Ако знаете Неговите качества, когато променя изгледа Си вие ще Го разпознавате 
лесно. Ако Го видите в яслата ще видите смирение вместо бедност. 
 
ПРЕЧКИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОГ И НА НЕГОВИТЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
1. БИЗНЕС ЗАДОВОЛЯВАНЕ (пропускане на бебето) 
Лука 2:7 
И тя роди първородният си Син, и Го пови в пелени, и Го положи в една ясла, понеже 
нямаше място за тях в хана. 
 
Посветеността на бизнеса попречи на ханджията да разпознае Исус. 
Той пропусна бебето. 
Има такива, чиято заетост им пречи да видят какво прави Бог сега. 
Те пропускат сезоните и времената на Бог. Парите са мощно разсейване. Любовта към 
парите е корена на всяко зло. 
Сравнете силата на молитвата с парите. 
Племето на Дан беше заето с морския бизнес – те пропуснаха времето на тяхното 
посещение. 
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Ние се нуждаем от пари, за да живеем, но не трябва да позволяваме на парите да 
задушават бдителността. 
ЗАЕТИ – ЗАЕТИ ПОД ХОМОТА НА САТАНА. 
Писанията ни подтикват да бъдем бдителни. 
 
Лука 21:36 
„Затова бедете, и се молете винаги, за да бъдете счетени за достойни да избегнете 
всичко, което ще дойде, и да стоите пред Човешкия Син“. (NKJ) 
1 Солунци 5:6 
Затова нека да не спим, както правят другите, но нека да бдим и да бъдем трезвени. 
(NKJ) 
Откровение 3:3 
„Затова сега спомни си как си приел и чул; дръж здраво и се покай. Защото, ако не 
бдиш, Аз ще дойде върху теб като крадец, и ти няма да знаеш в кой час ще дойда 
върху теб“. (NKJ) 
Марк 14:38 
„Бдете и се молете, за да не влезете в изкушение. Духа наистина е готов, но плътта е 
слаба“. (NKJ) 
(бдя – да бъда буден, да стоя буден, предпазлив, разсъдлив, благоразумен, да бъда 
внимателен, да бъда готов) 
 
ИМАШЕ ТАКИВА, КОИТО СЕ ПОСВЕТИХА НА ТОВА ДА БДЯТ. 
 
Лука 2:25 
И ето, имаше един човек в Ерусалим, чието име беше Симеон, и този човек беше 
праведен и посветен, очаквайки Утехата на Израел, и Святия Дух беше върху него. 
(NKJ) 
Лука 2:36-38 
26 И имаше една жена, Анна, пророчица, дъщеря на Фануил, от племето на Асир. Тя 
беше в напреднала възраст, и беше живяла с мъжа си седем години от девствеността 
си; 27 и тази жена беше вдовица на около осемдесет и четири години, която не се 
отделяше от храма, а служеше на Бога с постене и молитви ден и нощ. 38 И 
приближавайки се в този момент тя благодареше на Господа, и говореше за Него на 
всички, които очакваха изкуплението на Ерусалим. (NKJ) 
 
2. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА (пропускане на бебето)  
Позицията на Ирод му попречи да види Исус. Статута му беше предизвикан. Ирод 
възприе това като съревнование. Беше обезпокоен. Искаше да запази позицията си. 
Онези, които се придържат към позиционна власт ще пропуснат Божествените 
посещения. 
Мнозина се присъединиха към Еровоам поради предложените позиции. 
Така пропуснаха истинския храм и истинския Бог в Ерусалим. 
Амбицията и човешкото утвърждаване може да ви попречи да видите Бог. 
Разгледайте Исая 6 – АНГЕЛИТЕ БЯХА ПОКРИЛИ ЛИЦАТА СИ И КРАКАТА СИ, ЗА 
ДА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ НА СТОЯЩИЯ НА ТРОНА. 
Исус не беше съсредоточен на позицията – Той се отказа от всичко. 
Матей 2:1-8 
1 А след като Исус се роди във Витлеем в Юдея в дните на цар Ирод, ето мъдреци от 
Изток дойдоха в Ерусалим, 2 казвайки: „Къде е Онзи, който се е родил - Царят на 
юдеите? Защото видяхме звездата му на Изток и дойдохме да Му се поклоним“. 3 
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Когато цар Ирод чу това, той се обезпокои, и целия Ерусалим с него. 4 И когато беше 
събрал всичките главни свещеници и книжниците от народа, той ги попита къде 
трябваше да се роди Христос. 5 Така че, те му казаха: „Във Витлеем в Юдея, защото 
така е писано чрез пророка: 6 ‘Но ти, Витлееме, в земята на Юда, не си най-малкия 
сред управниците на Юда; защото от теб ще дойде Управник, който ще пасе народа 
Ми Израел’“. 7 Тогава Ирод, когато беше извикал тайно мъдреците, определи чрез тях 
кога се е появила звездата. 8 И ги изпрати във Витлеем и каза: „Вървете и потърсете 
усърдно малкото Дете, и когато Го намерите, пратете ми вест, за да мога и аз да 
дойда и да Му се поклоня“. (NKJ) 
Матей 2:16 
Тогава Ирод, когато видя, че беше измамен от мъдреците, много се ядоса; и изпрати и 
уби всички мъжки деца, които бяха във Витлеем и във всичките му области, от две 
години и надолу, според времето, което беше определил от мъдреците. (NKJ) 
 
Позицията може да ви мотивира да убиете движение на Бог. 
 
3. МАНТАЛИТЕТА НА ТЪЛПАТА (пропускане на бебето) 
Целия Ерусалим беше обезпокоен, понеже бяха под влиянието на Ирод.  
Матей 2:3-4 
Когато цар Ирод чу това, той се обезпокои, и целия Ерусалим с него. 4 И когато събра 
всички главни свещеници и книжници от народа, той ги попита къде трябваше да се 
роди Христос. (NKJ) 
Ерусалим мислеше като Ирод. Народа беше повече повлиян от Ирод, отколкото от Бог.  
Това е същия манталитет на тълпата, който по-късно избра Варава. 
Света е тълпа под влиянието на Сатана. 
 
1 Йоан 5:19 
Ние знаем, че сме от Бога, а целия свят лежи под властта на нечестивия. (NKJ) 
Филипяни 2:12 
Затова, възлюбени мои, както винаги сте се покорявали, не само при присъствието 
ми, но много повече при отсъствието ми, изработвайте спасението си със страх и 
треперене; (NKJ) 
Ако мислите като тълпата, ще пропуснете Бог. 
 
4. ВОДНЯНКА - картина на теоретично робство (Пропускане на бебето) 
Главните свещеници и книжниците знаеха отговорите, но не можеха да ги живеят. 
Матей 2:3-4 
3 Когато цар Ирод чу това, той се обезпокои, и целия Ерусалим с него. 4 И когато 
събра всички главни свещеници и книжници от народа, той ги попита къде трябваше 
да се роди Христос. (NKJ) 
Деяния 13:27 
Защото онези, които живеят в Ерусалим, и техните управници, без да Го познаят, 
нито дори гласовете на пророците, които прочитат всяка събота, ги изпълниха като 
Го осъдиха. 
 
Има много хора, които не могат да превърнат теоретичното знание в практика. 
2 Тимотей 3:7 
винаги се учат, но никога не могат да дойдат до познаване на истината. (NKJ) 
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ТЕ ЗНАЯТ ИСТИНАТА, НО НЕ МОГАТ ДА ДОЙДАТ ДО ПОЗНАВАНЕ НА 
ИСТИНАТА. 
Това са хората, които не са новородени. 
Те не могат да виждат духовните неща. 
Йоан 3:3 
Исус отговори и му каза: „Истина ти казвам, ако човек не се роди отново, не може да 
види Божието царство“. (NKJ) 
1 Коринтяни 2:14 
Но естествения човек не приема нещата на Божия Дух, защото те са глупост за него; 
нито може да ги разбере, понеже се изпитват духовно (NKJ) 
 
5. НЕВЕРИЕ (пропускане на смъртта Му) 
Матей 27:39-43 
39 И онези, които минаваха Го хулеха, клатейки главите си 40 и казвайки: „Ти, който 
разрушаваш храма и го съграждаш за три дни, спаси Себе Си! Ако Си Божия Син, слез 
от кръста“. 41 Също и главните свещеници, се присмиваха с книжниците и 
старейшините, казвайки: 42 „Той спасяваше другите; Себе Си не може да спаси. Ако 
е Царя на Израел, нека сега да слезе от кръста, и ще повярваме в Него. 43 „Упова на 
Бога; нека Той да Го избави сега, ако Му е угоден; защото каза: ‘Аз съм Божия Син’“. 
(NKJ)  
Йоан 20:24-29 
24 А Тома, наречен Близнакът, един от дванадесетте, не беше с тях когато Исус 
дойде. 25 Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа“. А той им каза: „Ако 
не видя в ръцете Му белезите от гвоздеите, и не сложа пръста си в белезите от 
гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам“. 26 И след осем дни 
учениците Му отново бяха вътре, и Тома беше с тях. Исус дойде, вратата беше 
затворена, и застана на средата, и каза: „Мир на вас!“ 27 После каза на Тома: 
„Протегни си пръста тука, и виж ръцете Ми; и протегни си ръката тука, и я сложи 
в ребрата ми. Не бъди невярващ, а вярващ“. 28 И Тома отговори и Му каза: „Мой 
Господ и мой Бог!“ 29 Исус му каза: „Тома, понеже Ме видя, ти повярва. Блажени са 
онези, които не са видели, но са повярвали“. (NKJ) 
 
Вярата е по-велика от виждането. 
Евреи 11:6 
А без вяра е невъзможно да Му се угоди, защото който идва при Бог трябва да вярва, 
че Той съществува, и че възнаграждава онези, който старателно Го търсят. (NKJ) 
 
Крайният резултат от неверието е пагубен пропуск на движението на Бога. 
4 Царе 7:2 
А служителя, на чиято ръка се опираше царя отговори на Божия човек и каза: „Виж, 
ако ГОСПОД би направил прозорци на небето, можеше ли да бъде това?“ А той каза: 
„В същност, ти ще го видиш с очите си, но няма да ядеш от него“. 
4 Царе 7:17-20 
17 А  царя беше назначил служителя, на чиято ръка се подпираше да отговаря за 
портата. Но хората го стъпкаха в портата, и той умря, точно както каза Божия 
човек, който говори когато царя слезе при него. 18 Така че стана точно както Божия 
човек беше говорил на царя, казвайки: „Две сати ечемик за един шекел, и една сата 
пшеничено брашно за един шекел, ще се продават утре по това време в портата на 
Самария“. 19 Тогава този служител беше отговорил на Божия човек, и беше казал: 
„Виж сега, ако ГОСПОД би направил прозорци на небето, можеше ли да бъде това?“ 
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А той беше казал: „В същност, ще го видиш с очите си, но няма да ядеш от него“. 20 
И така му се случи, защото хората го стъпкаха в портата, и той умря. (NKJ) 
 
6. ФАМИЛИАРНОСТ (Пропускане на Неговото служение) 
Хората свързват интимността (близостта с хората) със слабост. Мъжествено е да бъдете 
сдържани и далечни – а не да се свързвате с обикновения човек. 
Матей 13:54:58 
54 И когато дойде в Своята област, Той ги поучаваше в синагогата им, така че те се 
чудеха и казваха: „Откъде е взел този Човек тази мъдрост и тези мощни дела? 55 
„Това не е ли сина на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария? И братята Му 
Яков, Йосиф, Симон и Юда? 56 „И сестрите Му, не са ли всички с нас? Откъде е взел 
този Човек всички тези неща?“ 57 Така че, те се съблазниха в Него. Но Исус им каза: 
„Пророк не е без почит освен в собствената си страна и в собствения си дом“. 58 И 
Той не извърши много мощни дела там поради тяхното неверие. (NKJ) 
Хората пропуснаха Бог понеже те свързваха човешки Му връзки със слабост, 
неспособност и неустойчивост – как може сина на дърводелеца да бъде Бог? 
Вместо да оценят връзката, те я презряха, поради своите лични представи за Бог. 
Фамилиарността се отнася за обичайност, обикновеност. 
За човешкото око, Той не беше опакован добре. 
Отхвърлянето на простотата е гордост за човека. 
Това, което показвеше Неговото смирение беше откритостта Му с хората. Те 
използваха смирението Му, за да го подкопаят и дискредитират. 
 
7. АПАТИЯ (пропускане на Него) 
ТОВА Е ГРЕХА НА БЕЗСТРАСТНИЯ ЖИВОТ. 
БОГ НЯМА ДА РАЗКРИЕ СЕБЕ СИ НА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ГО ОБИЧАТ. 
 
Йоан 14:21 
„Който има Моите заповеди и ги пази, този е, който Ме обича. А който Ме обича ще 
бъде възлюбен от Моя Баща, и Аз ще го възлюбя и ще Му изявя Себе Си“. (NKJ) 
Лука 7:40-50 
40 А Исус отговори и му каза: „Симоне, имам да ти казвам нещо“. И той каза: 
„Учителю, кажи го“. 41 „Имаше един кредитор, който имаше двама длъжника. 
Единия дължеше петстотин динария, а другия пет. 42 „Но когато нямали нищо, с 
което да му се разплатят, той щедро простил и на двамата. Кажи Ми, тогава, кой 
от двамата ще го обича повече?“ 43 Симон отговори и каза: „Предполагам, че оня, на 
когото е простил повече“. И Той му каза: „Правилно си отсъдил“. 44 Тогава Той се 
обърна към жената и каза на Симон: „Виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти; 
ти не Ми даде вода за краката, но тя изми краката Ми със сълзите си и ги избърса с 
косата на главата си. 45 „Ти не Ми даде целувка, но тази жена не престана да целува 
краката Ми откакто съм влязъл. 46 „Ти не помаза главата Ми с масло, но тази жена 
помаза краката Ми с благоуханно миро. 47 „Затова ти казвам, греховете й, които са 
много, са простени, защото тя обикна много. А на този, на когото се прощава малко, 
той обича малко“. 48 И й каза: „Греховете ти са простени“. 49 А онези, които 
стояха на масата с Него започнаха да си казват: „Кой е този, който дори грехове 
прощава?“  50 Тогава каза на жената: „Вярата ти те спаси. Върви си с мир“. (NKJ) 
 
Тя получи прошка на греховете си и откровение за вярата. 
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НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
1 Царе 3:3-9 
3 преди Божия светилник да изгасне в скинията на ГОСПОДА, където беше Божия 
ковчег, и докато Самуил лежеше, 4 ГОСПОД повика Самуил. И той отговори: „Ето 
ме!“ 5 И така той изтича при Илий и каза: „Туй съм, защото ме повика“. А той каза: 
„Не съм викал; легни си отново“. И той отиде и си легна. 6 И ГОСПОД извика отново: 
„Самуиле!“ Така че, Самуил стана и отиде при Илий, и каза: „Тук съм, защото ме 
повика“. А той отговори: „Не съм те викал, сине мой; легни си отново“. 7 (А Самуил 
още не познаваше ГОСПОДА, нито словото на ГОСПОДА още му се беше откривало.) 
8 И ГОСПОД повика Самуил отново трети път. Тогава той стана и отиде при Илий, 
и каза: „Тук съм, защото ме повика“. Тогава Илий схвана, че ГОСПОД е повикал 
момчето. 9 Затова Илий каза на Самуил: „Върви, легни си; и ако те повика пак, 
трябва да кажеш: ‘Говори ГОСПОДИ, защото слугата Ти слуша’“. Така че, Самуил 
отиде и си легна на мястото. (NKJ) 
 
Илий пропусна Божието посещение. Той трябваше да чуе от Самуил. (?) 
 
8. БУНТ (пропускане на възнесения Христос) 
Деяния 7:51-58  
51 „Вие твърдоглави и необрязани в сърце и уши! Вие винаги се противите на Святия 
Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие. 52 „Кой от пророците не 
преследваха бащите ви? И те убиха онези, които предрекоха идването на Праведният, 
на когото вие сега станахте предатели и убийци, 53 „които приехте закона чрез 
ангелска наредба, но не го спазихте“. 54 Когато чуха тези неща сърцата им се късаха, 
и скърцаха на него със зъбите си. 55 А той, пълен със Святия Дух, се взря в небето и 
видя Божията слава, и Исус стоящ от дясната страна на Бог, 56 и каза: „Ето! 
Виждам небесата отворени и Човешкия Син стоящ отдясно на Бог!“57 Тогава те 
извикаха със силен глас, запушиха си ушите, и се втурнаха към него в единодушие; 58 и 
го захвърлиха вън от града и го замеряха с камъни. И свидетелите сложиха дрехите си 
в краката на един младеж на име Савел. (NKJ) 
 
9. ПРОЯВЛЕНИЕ 
3 Царе 19:11-13 
11 Тогава Той каза: „Върви и застани на планината пред ГОСПОДА“. И ето, ГОСПОД 
мина, и голям и силен вятър цепеше планината и разбиваше скалите на парчета пред 
ГОСПОДА, но ГОСПОД не беше във вятъра; и след вятъра земетресение, но ГОСПОД 
не беше в земетресението; 12 и след земетресението огън, но ГОСПОД не беше в 
огъня; и след огъня тих малък глас. 13 И когато Илия го чу, той зави лицето си в 
мантията си и излезе и застана на входа та пещерата. Изведнъж един глас дойде към 
него, и каза; „Какво правиш тука, Илия?“ (NKJ) 
 
ГЛЕДАТЕ ЛИ ИЛИ СЛУШАТЕ? 
В ТОВА ДВИЖЕНИЕ НА БОГ, ТРЯБВА ДА СЛУШАТЕ! 
Откровение 3:13 
„Който има ухо, нека да слуша какво казва Духа на църквите“. (NKJ) 
Йоан 21:4-12 
4 Но когато дойде сутринта, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че това 
беше Исус. 5 Тогава Исус им каза: „Дечица, имате ли някаква храна?“ те Му 
отговориха: „Не“. 6 А Той им каза: „Хвърлете мрежата отдясно на лодката, и ще 
намерите“. Така че, те хвърлиха, и не можеха да я извлекат поради многото риба. 7 
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Затова ученика, когото Исус обичаше каза на Петър: „Това е Господ!“ А когато 
Симон Петър чу, че е Господ, сложи връхната си дреха (защото я беше свалил), и се 
гмурна в морето. 8 А другите ученици дойдоха в малката лодка (защото не бяха далеч 
от сушата, а на около 200 лакътя), извличайки мрежата с рибата. 9 Тогава , когато 
дойдоха на сушата, видяха жарава, и риба сложена на нея, и хляб. 10 Исус им каза: 
„Донесете от рибата, която току-що уловихте“. 11 Симон Петър отиде и довлачи 
мрежата до сушата, пълна с големи риби, 153; и въпреки че бяха толкова много, 
мрежата не се скъса. 12 Исус им каза: „Елате и закусете“. Обаче никой от 
учениците не посмя да Го попита: „Кой Си?“ – знаейки, че беше Господ. (NKJ) 
 
10. СУВЕРЕННОСТ 
БОГ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ ОТ ВАС.  
Римляни 11:7-10 
7 Какво тогава? Израел не достигна това, което търсеше; но избраните го 
достигнаха, а останалите бяха заслепени. 8 Както е писано: „Бог им даде дух на унес, 
очи, които не могат да видят и уши, които не могат да чуят, дори и до днес“. 9 А 
Давид казва: „Нека масата им да стане примка и капан, спънка и отплата за тях. 10 
Нека очите им да бъдат помрачени, за да не виждат, и никога да не се обърнат“. 
(NKJ) 
Римляни 11:25 
Защото не желая, братя, да останете невежи относно тази тайна, за да не бъдете 
мъдри в собственото си мнение, че частично заслепяване е дошло върху Израел докато 
дойде пълнотата на езичниците. (NKJ) 
Лука 24:16-17 
16 Но очите им се въздържаха, така че не Го познаха. 17 И Той им каза: „За какво 
разговаряте докато вървите и тъжите?“ (NKJ) 
Исая 29:10-13 
10 Защото Господ е излял върху теб дух на дълбок сън, и е затворил очите ти, т.е, 
пророците; и е покрил главите ви, т.е., гадателите. 11 Цялото видение е станало за 
вас като думите на книга, която е запечатана, която хората дават на някой, който е 
образован, казвайки: „Прочети това, молим те“. А той казва: „Не мога, защото е 
запечатана“. 12 Тогава книгата се дава на някой, който не е образован, казвайки: 
„Прочети ни това, молим те“. А той казва: „Аз не съм образован“. 13 Затова 
ГОСПОД каза: „Понеже този народ се приближава с устата си и Ме почита с 
устните си, но е отдалечил сърцето си от Мен, и страхът им към Мен се поучава чрез 
човешки заповеди. (NKJ) 
Деяния 9:1-8 
1 Тогава Савел, все още дишайки заплахи и убийство срещу учениците на Господа, 
отиде при главния свещеник 2 и поиска писма от него до синагогите в Дамаск, така че 
ако намери някой, който е от Пътя, дали ще е мъж или жена, да може да ги доведе 
вързани в Ерусалим. 3 И като пътуваше наближи Дамаск, и внезапно една светлина 
светна около него от небето. 4 Тогава той падна на земята, и чу глас да му казва; 
„Савле, Савле, защо Ме преследваш?“ 5 А той каза: „Кой Си Ти, Господи?“ и Господ 
каза: „Аз Съм Исус, когото ти преследваш. Трудно е за тебе да риташ срещу 
остени“. 6 Така че, той треперещ и удивен, каза: „Господи, какво искаш да направя?“ 
И Господ му каза: „Стани и и върви в града, и ще ти се каже какво трябва да 
правиш“. 7 А мъжете, които пътуваха с него стояха безмълвни, чувайки глас, но без 
да виждат никой. 8 Тогава Савел стана от земята, и когато отвори очите си не 
виждаше никого. Но те го водиха за ръка и го доведоха до Дамаск. (NKJ) 
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11. БЮРОКРАЦИЯ (пропускане на гласа) 
Лука 3:1-3 
1 А в петнадесетата година на Тиберий Цезар, Понтий Пилат беше губернатор на 
Юдея, Ирод беше тетрарх на Галилея, брат му Филип тетрарх на Итурея и на 
Трахонитската страна, и Лисаний тетрарх на Авилиния, 2 докато Анна и Каяфа бяха 
първосвещеници, Божието слово дойде към Йоан, сина на Захарий в пустинята. 3 И 
той обикаляше в цялата област около Йордан, проповядвайки кръщение на покаяние за 
прощаване на грехове. (NKJ) 
 
12. ЕМОЦИОНАЛНОСТ (пропускане на възкресението) 
Йоан 20:11-16 
11 А Мария стоеше отвън на гроба плачейки, и докато плачеше слезе и погледна в 
гроба. 12 И тя видя два ангела в бяло седящи, единият при главата, а другия при 
краката, където беше лежало тялото на Исус. 13 Тогава те й казаха: „Жено, защо 
плачеш?“ Тя им каза: „Понеже са отнесли моя Господ, и не знам къде са Го 
положили“. 14 А когато каза това, тя се обърна и видя Исус стоящ там, но не 
знаеше, че беше Исус. 15 Исус й каза: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?“ Тя, 
предполагайки, че е градинаря, Му каза: „Господине, ако ти си Го отнесъл, кажи ми 
къде си Го положил, и аз ще Го вдигна“. 16 Исус й каза: „Мария!“ Тя се обърна и Му 
каза: „Равни!“ (което означава, Учителю). (NKJ) 
 
13. ТЪПОТА (ГЛУПОСТ) 
Псалм 53:1 
Глупавия каза в сърцето си: „Няма Бог“. Те се поквариха, и извършиха отвратителни 
злодеяния; няма никой, който да върши добро. (NKJ) 
Притчи 12:15 
Пътя на глупавия е прав в собствените му очи, но оня, който се вслушва в съвет е 
мъдър. (NKJ) 
Притчи 18:2 
Глупавия не се наслаждава в разбирането, а в това да изразява собственото си сърце. 
(NKJ) 
Притчи 28:26 
Който уповава на собственото си сърце е глупав, но който ходи мъдро ще бъде 
избавен. (NKJ) 
Еклесиаст 2:14 
Очите на мъдрия човек са в главата му, а глупавия ходи в тъмнина. Въпреки това аз 
схванах, че едни и същи случки им се случват и на двамата. (NKJ) 
 
ПРЕЧКИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ (обобщение) 
ТЪПОТА (ГЛУПОСТ) 
МАНТАЛИТЕТА НА ТЪЛПАТА 
НЕВЕРИЕ 
СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА 
РАБОТА (ЗАЕТОСТ) 
ВОДНЯНКА (ТЕОРИТЧНОТО РОБСТВО) 
ФАМИЛИАРНОСТ 
АПАТИЯ И НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
БУНТ 
ФОКУС НА ПРОЯВЛЕНИЯТА 
ЕМОЦИОНАЛНОСТ 
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БЮРОКРАЦИЯ 
СУВЕРЕННОСТ 
 
Лука 19:41-47 
41 И като се приближи, видя града и плака за него, 42 казвайки: „Ако знаеше, особено 
в този час, това, което служи за мира ти! Но това сега е скрито от очите ти. 43 
„Защото ще дойдат върху тебе дни, когато враговете ти ще изградят укрепления 
около теб, заобграждайки те и приближавайки те от всяка страна, 44 „и ще сравнят 
теб и децата ти с теб, със земята; и няма да оставят в теб един камък върху друг, 
понеже не позна времето на твоето посещение“. 45 Тогава Той отиде в храма и 
започна да изпъжда онези, купуваха и продаваха в него, 46 казвайки им: „Писано е: 
‘Моя дом е дом на молитва, а вие сте го направили бърлога на разбойници’“. 47 И Той 
поучаваше всеки ден в храма. Но главните свещеници, книжниците, и лидерите на 
народа търсеха начин да Го унищожат. (NKJ) 
Лука 1:78 
Чрез нежната милост на нашия Бог, с която Зората от горе ни посети; (NKJ) 
 
Не оставяйте Бог да плаче за вас. 
Как посещава Той църквата сега? 
В каква форма се проявява? 
ДНЕС ТОЙ ГОВОРИ С ТИХ И НЕЖЕН ГЛАС. 
ВОДЕНИТЕ ОТ БОЖИЯ ДУХ – ТЕ СА БОЖИИТЕ СИНОВЕ. 
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