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ЦЪРКВА С НАРУШЕНИ ФУНКЦИИ (Материал АВС) 
УРОК 12 
 
Лука 6:6-11 
6 И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято 
дясна ръка бе изсъхнала. 
7 И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да 
могат да Го обвинят. 
8 Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се 
изправи насред. И той стана и се изправи. 
9 Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? добро ли 
да прави или зло? да спаси ли живот, или да погуби? 
10 И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; 
и ръката му оздравя. 
11 А те се изпълниха с луда ярост, и се разговаряха помежду си какво биха могли да 
сторят на Исуса. 
ВЪПРОСИ 

1. Какво е символичното значение на съботния ден? 
2. Обяснете здравословното състояние на мъжа. 
3. Обяснете защо човекът е законен символ на църквата. 

   4. Като използвате подчертаните думи, обяснете способността и немощта на 
църквата, изобразена от този мъж. 
8 Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се 
изправи насред. И той стана и се изправи. 
   5. За какво чудо се загатва в подчертаните думи в стих 10? 
И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и 
ръката му оздравя. 
   6. Дясната ръка на човека бе изсъхнала. Какво е значението на  дясната ръка? 
   7. Какво се разкрива чрез неодобрението на фарисеите и книжниците относно 
изцелението на човека в съботен ден? 
   8. Следва списък с увредени мисловни нагласи, които се нуждаят от изцеление.   
Дайте допълнителни подробности за тях като ги подкрепите от Писанието. 

8.1.    мистичен1 мироглед 
8.2.    нелогична мисловна нагласа 
8.3.    горд начин на мислене 
8.4.    подозрителна мисловна нагласа 
8.5.    зависима мисловна нагласа 
8.6.    религиозна мисловна нагласа 
8.7.    неблагодарна настройка на ума 
8.8.    двуеумие/двуеумен начин на мислене 
8.9.    сантиментална мисловна нагласа 
8.10.  отмъстителен манталитет 
8.11.  наивна мисловна нагласа 
8.12.  интровертидна2  мисловна нагласа 
8.13. безгрижен начин на мислене 
 

                                                
1 Тайнствен, загадъчен (заб. на преводача) 
2 Състояние на ума, при което човек се съсредоточава върху себе си и насочва  мислите си към 
вътрешния си мир (заб. на преводача) 
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ОТГОВОРИ 
УРОК 12- ЦЪРКВАТА С НАРУШЕНИ ФУНКЦИИ (Материал АВС) 
1. СЪБОТНИЯ ДЕН 

Съботният ден означава почивка. Съботният ден, наред с други неща, представя 
предварително седмото хилядолетие. 
2 Петрово 3:8 
Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда 
години, и хиляда години като един ден. 
Съботата е била знак за завет между Бог и Неговия народ. 
Изход 31:17 
То е знак между Мене и израилтяните за винаги; защото в шест дена направи Господ 
небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои. 
Спазвайки съботата Израел признаваше, че Бог свърши работата. Те посадиха, но 
Бог прави да прорасте.  
Това седмо хилядолетие е Божият съботен ден. В този съботен ден почивката на 
Бог ще се изяви. В тази събота ще се разкрие Божият съвършен човек, истинската 
църква (изкупеният син) по  образа на Христос. 
Римляни 8:19 
Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. 
Откриването на Божиите синове ще стане в това хилядолетие. 
Йов 5:19 
В шест беди ще те избави; Дори в седмата няма да те досегне зло. 
Божиите хора преминаха през 6 хилядолетия (6 беди). 
В седмото хилядолетие ще дойде време, когато никакво зло няма да  засегне 
усъвършенстваната църква. 

 Седмият ден от Адам е равен на третия ден от Христа. 
Христос бе възкресен на третия ден. 
Лука 9:22 
Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, 
главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. 
Църквата, която следва примера на Христос страда и ще изстрада много неща 
преди да бъде възкресена на 3-ия / 7-ия ден. 
Римляни 8:11 
И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то 
Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни 
тела чрез Духа Си, който обитава във вас. 
Осия 6:1-2 
1 Дойдете, да се върнем при Господа; Защото Той разкъса и Той ще ни изцели, Порази 
и ще превърже раната ни. 
2 Подир два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред 
Него. 
Това е пророческо изявление за възкресението на църквата на 3-ия ден, който е  
7-ия ден от Адам – съботата (саббат). 
НЯМА ДА ИМА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ПРЕДИ ДОСТИГАНЕТО НА ПЪЛНОЛЕТИЕ / 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. 
ПЪЛНОЛЕТНИЯТ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ ПОЯВИ НА 7-ия ДЕН КАТО ИЗЯВА 
НА ВЛИЗАНЕТО НИ В ГОСПОДНАТА ПОЧИВКА. 
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2. ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ 
Дясната ръка на мъжа бе изсъхнала. Той имаше парализирани мускули 
вследствие на удар/мозъчен удар. 
3.ЧОВЕК КАТО СИМВОЛ НА ЦЪРКВАТА  
Ефесяни 4:13 
докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в 
пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 
Зрялата църква се уподобява на пълнолетен мъж. Така един болен човек или с 
нарушени функции в анатомията си е образ на църква с нарушени функции. 
4. СПОСОБНОСТ И НЕМОЩ НА ЦЪРКВАТА 
СТАНИ 
Човекът бе в състояние да промени положението си. Това е църква, която е в 
състояние да промени положението си. Показва се известно ниво на гъвкавост. 
ИЗПРАВИ СЕ 
Човекът бе в състояние да се изправи. Тази църква може да се изправи. 
Изправеното положение представя състояние на сила при воюване. 
Ефесяни 6:11  
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на 
дявола. 
НАСРЕД 
Исус каза на мъжа да се изправи посред хората. 
Матей 18:20 
Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 
Посред  е Неговото  положение. 
НА СЕДМИЯ ДЕН, СЕДМОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ИСУС ПОСТАВЯ ЦЪРКВАТА 
В НЕГОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ. 
Когато църквата стои в състояние на издигнатост, немощта се вижда ясно. 
Църквата не може да използва дясната си ръка. Църквата не може да действа с 
пълен капацитет, защото дясната ú ръка е изсъхнала. 
Ръката е символ на петкратното служение. Човекът не може да използва ръката 
си. Това е църква, която няма пълно петкратно изразяване. 
 5. ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА УМА 
 Исус каза на мъжа да протегне напред ръката си. Проблемът на мъжа обаче не   
беше ръката му. Проблемът бе мозъкът му. Факта, че можа да протегне ръката си 
означаваше, че Исус бе изцелил ума му. 
ЗА ДА ДЕЙСТВА НАПЪЛНО ЦЪРКВАТА, УМЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ      
ИЗЦЕЛЕН. ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ТОЗИ ЧОВЕК ЗАГАТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА 
МИСЛОВНАТА НАГЛАСА НА ЦЪРКВАТА, КОЯТО МИСЛОВНА НАГЛАСА Е 
ПРЕЧЕЛА НА ЦЪРКВАТА ДА ДЕЙСТВА ПЪЛНОЦЕННО. 
6. ЗНАЧЕНИЕ НА ДЯСНАТА РЪКА 
 Дясната ръка е символ на благосклонност. Целта на петкратното служение е да 
донесе благосклонност и благословения. 
7. РЕЛИГИОЗНА ВРАЖДА 
Фарисеите и книжниците представят религиозния дух, който е враждебен към 
църквата, която действа в петкратното служение. 
8. УВРЕДЕНИ МИСЛОВНИ НАГЛАСИ 
      Това са  крепости в ума, които се издигат против познаването на Бога. 
8.1.  МИСТИЧЕН МИРОГЛЕД    
Мистичният начин на мислене има следните характеристики: 

 Монотонно повтаряне 
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Това е хипнотизиране на самия себе си. Включва безсмислени повтаряния, които 
могат да доведат някого до полуда. 

 Страх 
Тази мисловна нагласа действа в атмосфера на страх. Вдъхва страх на другите и 
самата мисловна нагласа е водена от страх. Специализира се върху теми, свързани 
със страха, напр. ад, Антихрист, демони, предупреждения. 

 Тайнственост и мъглявост 
Наслаждава се на тайнственост и неяснота. Хвали се с привилегирована 
информация и тайни, така че тия, които обичат клюките се впримчват. 

 Небиблейски практики 
Използване на химични вещества в духовната битка, напр. при изгонване на 
демони да се употребява лекарство, олио, светена вода и препарат за дезинфекция 
на овце. 
 Свръхдраматизиране 
Честа промяна на гласа и показни изяви. 

 Фокус върху свръхестественото 
Съсредоточават се върху знаци, чудеса и нечисти духове, напр. ако няма падане на 
земята, хората считат, че Бог не се движи. Хората търсят свръхестествена 
причина и разрешение на всеки проблем и са движени от сънища и видения. 
  НЕЛОГИЧНА МИСЛОВНА НАГЛАСА  
Нелогичността има следните характерни черти: 

 Нелогични заключения или вярвания. 
Изход 13:16 
Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти; понеже със силна 
ръка Господ ни изведе из Египет.  
Факт бе, че Бог изведе нацията от Египет. 
Изход 32:4 
А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи 
леяно теле; и те рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из 
Египетската земя. 
Отстъпническата нация вярваше, че телето ги изведе от Египет. 

 Неоправдани обвинения 
Матей 11:18-19 
18 Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има. 
19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, 
приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата 
си. 

 Неразумни взаимоотношения 
2 Летописи 17:1 
А вместо Аса се възцари син му Иосафат, който се засили против Израиля;   
2 Летописи 18:1 
А Иосафат имаше богатство и голяма слава; и направи сватовщина с Ахава. 
В 17 глава Йосафат се укрепи срещу злия цар Ахав. В 18 глава той се съюзи с този, 
от когото се беше защитавал. 

 Нелогични постъпки 
Напр. Пилат обяви Исус за невинен и все пак нареди да бъде бичуван. 
Йоан 19:6 
А като Го видяха главните свещеници и служители извикаха, казвайки: Разпни Го! 
разпни Го! Пилат им каза: Вземете Го вие и разпнете Го; защото аз не намирам вина 
в Него. 
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Матей 27:26 
Тогава им пусна Варава; а Исуса би и Го предаде на разпятие. 
(Отказът на съпруга на Авигея да помогне на Давид; Юда предаде Исус, въпреки 
че бе видял силата и величието на Исус; Вениаминовите синове защитиха убийци 
и изнасилвач – Съдии 19 ). 
  ГОРД НАЧИН НА МИСЛЕНЕ  
Гордата мисловна нагласа се характеризира с лична егоистична амбиция, 
разчитане на себе си, надута самооценка, заблуда по отношение на нечие величие 
и притежателно право3. 
Напр. Навуходоносор 
Даниел 4:30 
царят проговори, казвайки: Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната 
си сила за царското жилище и за славата на величието си! 
Фарисеят 
Лука 18:11 
Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм 
като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя 
бирник. 
Човек с горд начин на мислене ще направи изявление от типа на „Аз не следвам 
човек”. 
  ПОДОЗРИТЕЛНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Това е склонност да се приписват зли мотиви без доказателство. 
Напр. подозрението на Саул към Давид. 
1 Царе 18:7-9 
7 И жените, като играеха, пееха ответно и думаха: Саул порази хилядите си, А Давид 
десетките си хиляди. 
8 А Саул се разсърди много, и тия думи му бяха оскърбителни, и каза: На Давида 
отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди; и какво му липсва още освен 
царството? 
9 И от същия ден и нататък Саул гледаше на Давида с лошо око. 
Необоснованото подозрение на амонците спрямо добрината на Давид. 
2 Царе 10:3 
първенците на амонците рекоха на господаря си Ануна: Мислиш ли, че от почит към 
баща ти Давид ти е изпратил утешители? Не е ли пратил Давид слугите си при тебе, 
за да разузнаят града и да го съгледат та да го съсипе? 
  ЗАВИСИМА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Характерно за нея е неспособността да се действа самостоятелно. В книгата Съдии 
всеки път, когато умираше добър съдия нацията изпадаше във 
вероотстъпничество. Когато Моисей отиде на планината да общува с Бог, 
състоянието на народа се влоши дотам, че се покланяха на теле. 
 РЕЛИГИОЗНА МИСЛОВНА НАГЛАСА  
Особености: 

 Предразсъдъци 
Практики, основани на невеж страх, напр. носенето на ножче около врата, за да 
пази от демони. 
 
 
                                                
3 Притежателно право-неофициално означава,че  даден човек заслужава определена награда; като правен 
термин означава гаранция за достъп до облаги заради права или споразумения чрез закона и правото (заб. 
на преводача) 
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 Липса на гъвкавост 
Неспособност на човек да се приспособи, напр. определен начин на обличане, към 
който даден човек се придържа и налага на другите. 

 Теоретично робство 
Неспособност да се приложи теоретична доктрина в динамично преживяване. 
Такива хора проповядват, без да практикуват. 

 Придържане към спазване на традициите 
Практика, която се предава от поколение на поколение чрез устно общуване и 
няма библейска опора, напр. знака на кръста. 
НЕБЛАГОДАРНА НАСТРОЙКА НА УМА 
Пример: Лаван бе неблагодарен към Яков. 
Битие 31:5-7 
5 и рече им: Виждам, че бащиното ви лице не е към мене тъй както преди; но Бог на 
баща ми е бил с мене. 
6 А вие знаете, че с цялата си сила работих на баща ви. 
7 Но баща ви ме излъга и десет пъти променя заплатата ми; обаче Бог не го остави 
да ми напакости. 
Езекия не показа благодарност към Бог, след като бе изцелен. 
Началникът на виночерпците на Фараона забрави Йосиф. 
Битие 40:23 
А началникът на виночерпците не си спомни за Йосифа, но го забрави. 
Лука 17:17 
А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата?А где са деветимата? 
8.8. ДВУЕУМИЕ 
Човек с този начин на мислене има двама господари, две чаши и две трапези. 
Лука 16:13  
Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази 
единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не 
можете да служите на Бога и на мамона. 
1 Коринтяни 10:21 
Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да 
участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 
4 Царе 17:33 
Бояха се от Господа, и на своите си богове служеха според обичая на народите, 
измежду които бяха преселени. 
4 Царе 17:41 
И така, тия народи се бояха от Господа, и служеха на своите идоли; също и чадата 
им и внуците им постъпват до днес както постъпваха бащите им. 
8.9. САНТИМЕНТАЛНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Любовта се поставя над истината. 
ПРИМЕРИ: 

 Йонатан обичаше Давид, но бе верен на Саул от сантиментална 
привързаност. 

 Варнава се отдели от Павел поради сантиментална привързаност към Йоан 
Марко4. 

 Илий не успя да дисциплинира синовете си, като по този начин почете 
синовете си повече от Бог.5 

                                                
4 Виж Деяния на Апостолите 15:36-40 (заб. на преводача) 
5 Виж 1 Царе 2: 12-17, 22-30; 1 Царе 3:11-13 (заб. на преводача) 
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 Самуил, жалеещ за Саул 
1 Царе 16:1 
Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз съм го 
отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро та иди; Аз те изпращам 
при витлеемеца Есей; защото Си промислих цар измежду неговите синове. 
8.10. ОТМЪСТИТЕЛЕН МАНТАЛИТЕТ 
Това е мисловна нагласа, насочена към отмъщение. Такъв човек е вързан от 
непростителност и  огорчение. Примери: 
Авесалом (2 Царе 13:23-29) 
Йоав (2 Царе 3:27) 
8.11. НАИВНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Човек с този начин на мислене вярва на всичко. При него се наблюдава пълна 
липса на разпознаване. 
Михей нае един левит, без да  провери самоличността му – Съдии 17:10 
8.12. ИНТРОВЕРТИДНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Човек с този начин на мислене не обича социалните взаимоотношения, не се 
противопоставя и е пестелив на думи. Това са мечтатели, които често пъти не 
споделят с другите хора проблемите си. 
8.13. БЕЗГРИЖЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ: 

 МИНАВАНЕ ОТВЪД ГРАНИЦАТА НА НЕЧИЕ ПОЗНАНИЕ (напр. Оза6) 
 ЛИПСА НА ПРИОРИТЕТИ (Агей 1:4) 
 БЕЗРАЗСЪДНО ГОВОРЕНЕ (Ефтай – Съдии 11:30-31) 
 ЗАПЛИТАНЕ (ОСНОВАНО НА ДЕЙСТВИЯ) – (Галатяни 5:1; 2 Петрово 

2:20) 
 ПОХОТЛИВОСТ (напр. Самсон) 
 ЛОША КОМПАНИЯ ( Йосафат и Ахав) 
 НЕБРЕЖНОСТ (Амаса – 2 Царе 20:4-5) 
 ПРОТАКАНЕ (МЪРЗЕЛ) – (Исус Навин 18:3) 

 

                                                
6 Виж 1 Летописи 13:7 (заб. на преводача) 
 


