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САМАРИЙСКАТА ЦЪРКВА 
 
УРОК 21 – АВС 
 
ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИЯ ОТКЪС И ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО 
СЛЕДВАТ. 
4 Царе 17:20-41 
20 Господ, прочее, отхвърли целия Израилев род, унижи ги, и ги предаде в ръката на 
разграбителите, докле ги отхвърли от лицето Си. 21 Защото отцепи Израиля от 
Давидовия дом; и те направиха Еровоама, Наватовия син, цар; и Еровоам оттегли 
Израиля та да не следват Господа и направи ги да извършат голям грях. 22 И 
израилтяните бяха ходили във всичките грехове, които Еровоам извърши; не се 
оставяха от тях 23 докле Господ не отхвърли Израиля от лицето Си, както беше 
говорил чрез всичките Си слуги пророците. Така Израил биде отведен от своята земя 
в Асирия, гдето е и до днес. 24 Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон, от 
Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо 
израилтяните; и те усвоиха Самария и населиха се в градовете й. 25 А в началото на 
заселването си там, те не се бояха от Господа; затова Господ прати между тях 
лъвове, които убиваха някои от тях. 26 По тая причина те говориха на асирийския 
цар, казвайки: Людете, които ти пресели и постави в самарийските градове, не знаят 
начина на служене на местния Бог затова Той прати лъвове между тях, и, ето, 
убиват ги, понеже не знаят начина на служене на местния Бог. 27 Тогава асирийският 
цар заповяда, казвайки: Заведете там един от свещениците, които запленихме от 
там; и нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи начина на 
служене на местния Бог. 28 И така, един от свещениците, които те бяха запленили 
от Самария, дойде та се засели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа. 
29 Обаче людете от всеки народ поставиха свои богове, людете от всеки народ в 
градовете, гдето живееха, и туриха ги в капищата по високите места, които 
самаряните бяха построили. 30 Вавилонските мъже поставиха Сокхот-венот, а 
хутайските мъже поставиха Нергал, ематските мъже поставиха Асима, 31 авците 
поставиха Ниваз и Тартак, и сефаруимците горяха децата си на огън за 
сефаруимските богове Адрамелех и Анамелех. 32 Така те се бояха от Господа, и си 
поставиха свещеници за високите места от всякакви люде между тях, които служеха 
за тях в капищата по високите места. 33 Бояха се от Господа, и на своите си богове 
служеха според обичая на народите, измежду които бяха преселени. 34 Дори до днес 
постъпват според по-предишните обичаи: не се боят от Господа, а нито постъпват 
според своите си повеления и според своите си съдби, нито според закона и заповедта, 
която Господ даде на потомците на Якова, когото нарече Израил,35 с които Господ 
бе направил завет, като им заповяда казвайки: Да се не боите от други богове, нито 
да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвувате;36 но от Господа, 
Който ви изведе из Египетската земя с голяма сила и с издигната мишца, от Него да 
се боите, Нему да се кланяте и Нему да принасяте жертва. 37 И да внимавате да 
изпълнявате всякога повеленията, съдбите, закона и заповедта, които Той написа за 
вас; а от други богове да се не боите. 38 И да не забравяте завета, който направих с 
вас; и да не се боите от други богове. 39 Но от Господа вашия Бог да се боите; и Той 
ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели. 40 Те, обаче, не послушаха, но 
постъпваха според по-предишните си обичаи. 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. 
                              



Copyright  © Dr. S. Y. Govender  2/10 

ВЪПРОСИ 
 
1.ЗАЩО БОГ ИЗСЕЛИ ИЗРАЕЛТЯНИТЕ? 
2. КАКВИ СА  ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА НОВАТА ТЪЛПА В ИЗРАЕЛ И КАК 
ТОВА Е СХОДНО С НАСТОЯЩАТА ВИДИМА ЦЪРКВА? 
3. КАКВИ СА  ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА АСИРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК И 
ЗАЩО ТОЙ Е ФАЛШИВ ПРОРОК? 
4. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЙОАН 4 ГЛАВА ЗА СПРАВКА ОБРИСУВАЙТЕ 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА САМАРИЙСКАТА ЦЪРКВА. 
5. ЗАЩО ИСУС Е РАЗЛИЧИН ОТ АСИРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК, КОЙТО 
ОТИДЕ В САМАРИЯ? 
6. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ДЕЯНИЯ 8 ГЛАВА ЗА СПРАВКА ПОСОЧЕТЕ 
ЧЕРТИТЕ НА ИСТИНСКО АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ. 
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ОТГОВОРИ – УРОК 21 (АВС) 
1. ПРИЧИНИ ЗА ИЗСЕЛВАНЕ. 

Бог отстрани народа Си от Израел поради вероотстъпничество – 
идолопоклонство, поклонение на Ваал, поклонение на теле, жертване на деца и 
т.н. Израел беше сега празна „църковна сграда”. 
Йоан 15:1-2 
1 Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не 
дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. 
Еремия 2:19-21 
19 Твоето нечестие ще те накаже, И твоите отстъпления ще те изобличат; Познай, 
прочее, и виж, че е зло и горчиво нещо, Гдето си оставил Господа своя Бог, И гдето 
нямаш страх от Мене, Казва Господ, Иеова на Силите. 20 Понеже отдавна съм 
строшил хомота ти И съм разкъсал връзките ти; И ти рече: Няма вече да бъда 
престъпница; А между това, на всеки висок хълм И под всяко зелено дърво Си лягала 
като блудница. 21 А пък Аз бях те насадил лоза отбрана, Семе съвсем чисто; Тогава 
ти как си се променила в изродени пръчки на чужда за Мене лоза? 
Виж как Бог дисциплинира хората Си в мнемоничното представяне на думата 
CHASTISE / НАЛАГАМ (ТЕЛЕСНО) НАКАЗАНИЕ. 
Израел бе сега населен от нова тълпа хора. 

2. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА НОВАТА ТЪЛПА. 
2.1. ИЗПРАТЕНА ОТ АСИРИЙСКИЯ ЦАР 

24 Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от 
Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те усвоиха 
Самария и населиха се в градовете й. 
Бог не ги изпрати. Асирийският цар ги изпрати. Това беше равносилно на семе, 
засадено от дявола.  
Матей 13:24-27 
24 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, 
който е посял добро семе на нивата си;25 но, когато спяха човеците, неприятелят му 
дойде и пося плевели между житото, и си отиде.26 И когато поникна стволът и 
завърза плод, тогава се появиха и плевелите. 27 А слугите на домакина дойдоха и му 
казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогава откъде са 
плевелите? 
2.2. ХОРАТА ДОЙДОХА ОТ ВАВИЛОН, ХУТА, АВА, ЕЛАТ И ОТ СЕФАРУИМ. 
24 Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от 
Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те усвоиха 
Самария и населиха се в градовете й. 
Това беше тълпа от хора с различни култури. 
Значенията на градовете, от които произхождат са: 
ВАВИЛОН – ОБЪРКВАНЕ 
ХУТА – МЯСТО НА СМАЗВАНЕ/СЪКРУШАВАНЕ 
АВА – ИЗВРАТЕН 
ЕЛАТ – ОГРАЖДАНЕ НА ГНЯВ 
СЕФАРУИМ – ИЗБРОЯВАНЕ И ДВУКРАТНО 
Тази мултикултурна тълпа е символ на мисловните нагласи на хората във 
видимата църква днес: 

 ВАВИЛОНСКИ МАНТАЛИТЕТ – ОБЪРКАН МАНТАЛИТЕТ 
Объркване означава дезориентация във време, място и личност. Църквата е 
пълна с хора,които са духовно дезориентирани във времето – не познават 
времената на Бог, дезориентирани във личността – не знаят кои са в Бог и 
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дезориентирани във място – не са под облака, когато облака се движи – ядат 
вчерашна манна, която днес е червеи. 

 МИСЛОВНА НАГЛАСА ХУТА – ТЕЖЪК МАНТАЛИТЕТ 
Смазани от психо-социални проблеми – бунтовни деца, раздори в брака и 
икономически проблеми. Тези хора лесно се предават. Не са победители. 

 МАНТАЛИТЕТ АВА – ИЗВРАТЕНА МИСЛОВНА НАСТРОЙКА 
Вързани от похот. 

 МАНТАЛИТЕТ ЕЛАТ – ГНЕВНА МИСЛОВНА НАСТРОЙКА 
Вързани от гняв. 

 МАНТАЛИТЕТ СЕФАРУИМ – ЧИСЛЕНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
Те са притеснени за броя. Измерват успеха по числата. Всичко е основано на 
числа. Имат демократичен манталитет. 
2.3. ТЕ ЗАВЗЕХА/УСВОИХА 
24 Тогава асирийският цар доведе люде от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от 
Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те усвоиха 
Самария и населиха се в градовете й. 
Плевелите надделяха. 
Сега те завзеха позиции на власт. 
Неправедните преуспяха. Във видимата църква има неправеден елемент, който 
успява. Това благоденствие може по фалшив начин да утвърди техния начин на 
живот. 
2.4. ЛЪВОВЕ МЕЖДУ ТЯХ 
25 А в началото на заселването си там, те не се бояха от Господа; затова Господ 
прати между тях лъвове, които убиваха някои от тях. 26 По тая причина те говориха 
на асирийския цар, казвайки: Людете, които ти пресели и постави в самарийските 
градове, не знаят начина на служене на местния Бог затова Той прати лъвове между 
тях, и, ето, убиват ги, понеже не знаят начина на служене на местния Бог. 
Лъвовете засегнаха благосъстоянието им – те се оплакаха на управлението. 
1 Петрово 5:8 
Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, 
търсейки кого да погълне. 
Посред църквата има демони. 
Псалм 74:4 
Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; Поставиха своите знамена за 
знамения. 
Лъвовете в църквата са алкохолизъм, депресия и болести. 
2.5.  РАЗПОЗНАХА ВРАТАТА 
26 По тая причина те говориха на асирийския цар, казвайки: Людете, които ти 
пресели и постави в самарийските градове, не знаят начина на служене на местния 
Бог затова Той прати лъвове между тях, и, ето, убиват ги, понеже не знаят начина 
на служене на местния Бог. 
Хората от Самария разпознаха, че причините за техните беди бяха в това, че не се 
покоряваха на начина на служене на Бог. 
Причината за църковните беди е непокорство. 

3. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СВЕЩЕНИКА 
 ИЗПРАТЕН ОТ АСИРИЙСКИЯ ЦАР 
27 Тогава асирийският цар заповяда, казвайки: Заведете там един от свещениците, 
които запленихме от там; и нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги 
научи начина на служене на местния Бог. 
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Този свещеник беше изпратен (апостол), но беше изпратен от асирийския цар. 
Той дойде от Асирия, не от Витлеем както Давид. Възложената му работа беше 
незаконна. 
НЕЗАКОННА ВЪЗЛОЖЕНА РАБОТА: 

 КОГАТО ЧОВЕК Е ОТИШЪЛ, БЕЗ ДА Е ИЗПРАТЕН 
 ИЗПРАТЕН ОТ ЧИЧОВЦИ И СЕМЕЙСТВОТО 
 ИЗПРАТЕН ОТ БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ 
 ИЗПРАТЕН ОТ МИСИОНЕРСКО УЧИЛИЩЕ 
 ИЗПРАТЕН ОТ ДЯВОЛА 

Неемия 6:12 
И познах, че, ето, Бог не бе го пратил; но той от себе си произнесе това пророчество 
против мене, и Товия и Санавалат бяха го подкупили. 

3.2. ДИСКВАЛИФИЦИРАН СВЕЩЕНИК 
27 Тогава асирийският цар заповяда, казвайки: Заведете там един от свещениците, 
които запленихме от там; и нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги 
научи начина на служене на местния Бог. 
28 И така, един от свещениците, които те бяха запленили от Самария, дойде та се 
засели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа. 
Това беше провален свещеник –свещеник, който бе пленник. Той не успя да 
освободи собствения си народ, сега бе изпратен да освободи някой друг. 
Не успя да освободи собствената си църква, сега бе изпратен да освободи някой 
друг. Това беше свещеник, отчасти отговорен за изселването на собствения му 
народ. 
Това е свещеник с лични крепости, който бе пленен поради крепости. 
По време на криза всеки свещеник ще извърши това, за което е изпратен от 
главното управление/щаба. 

3.3. ЕФИКАСНО СЛУЖЕНИЕ (КОНТРОЛИРАШЕ ЛЪВОВЕТЕ) 
Дисквалифицираният свещеник от Асирия успя да контролира лъвовете. 
Изцеление и освобождение не утвърждават служението. 

3.4.ДОБАВЕНА ИСТИНА КЪМ ГРЕШКА 
28 И така, един от свещениците, които те бяха запленили от Самария, дойде та се 
засели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа. 29 Обаче людете от 
всеки народ поставиха свои богове, людете от всеки народ в градовете, гдето 
живееха, и туриха ги в капищата по високите места, които самаряните бяха 
построили. 30 Вавилонските мъже поставиха Сокхот-венот, а хутайските мъже 
поставиха Нергал, ематските мъже поставиха Асима, 31 авците поставиха Ниваз и 
Тартак, и сефаруимците горяха децата си на огън за сефаруимските богове 
Адрамелех и Анамелех. 32 Така те се бояха от Господа, и си поставиха свещеници за 
високите места от всякакви люде между тях, които служеха за тях в капищата по 
високите места. 33 Бояха се от Господа, и на своите си богове служеха според обичая 
на народите, измежду които бяха преселени. 
Свещеникът учеше на страха от Господа. Това беше поколение, което се боеше от 
Господа користно, за да бъде благословено. Хората не се бояха от Господа заради 
това, кой е Той. Те се бояха от Бог заради благосъстоянието. 
Докато се справяха с лъвовете, хората бяха щастливи. 
Те се бояха от Господа, но служеха на своите си богове. Това беше фалшив страх. 
Истинският страх е да се боиш от Господа и да отхвърлиш всеки друг бог.  
Този свещеник градеше на асирийска основа. 
Той не се конфорнтираше с идолопоклонството или с техните верски системи. 
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ТОЙ ДОБАВИ ИСТИНА КЪМ ГРЕШКА. 
Той построи върху пясък. 

Лука 6:47-49 
47 Всеки, който дохожда при Мене, и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви 
покажа на кого прилича. 48 Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и 
задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми 
върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. 49 А 
който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без 
основа; върху която се устреми реката, и на часа рухна; и срутването на оная къща 
беше голямо. 

ПИСАНИЯТА ПО-ДОЛУ ПОКАЗВАТ КАКВО Е ИСТИНСКИ СТРАХ. 
4 Царе 17:35-41 
35 с които Господ бе направил завет, като им заповяда казвайки: Да се не боите от 
други богове, нито да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвувате; 
36 но от Господа, Който ви изведе из Египетската земя с голяма сила и с издигната 
мишца, от Него да се боите, Нему да се кланяте и Нему да принасяте жертва. 37 И 
да внимавате да изпълнявате всякога повеленията, съдбите, закона и заповедта, 
които Той написа за вас; а от други богове да се не боите. 38 И да не забравяте 
завета, който направих с вас; и да не се боите от други богове. 39 Но от Господа 
вашия Бог да се боите; и Той ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели. 40 
Те, обаче, не послушаха, но постъпваха според по-предишните си обичаи. 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. 

Исая 29:13-21 
13 Затова Господ каза: Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си, И 
Ме почитат с устните си, Но са отстранили сърцето си далеч от Мене, И 
благоволението им към Мене е По човешки поучения изучени папагалски, 14 Затова, 
ето, ще пристъпя да направя чудно дело между тия люде, Да! чудно и странно дело; И 
мъдростта на мъдрите им ще изчезне, И разумът на разумните ще се скрие. 15 Горко 
на ония, които дълбоко търсят Да скрият намеренията си от Господа, - Чиито дела 
са в тъмнината, И които казват: Кой ни види? кой ни знае? 16 Ах! тая ваша 
опърничавост! Грънчарят ще се счете ли като кал? Направеното ще рече ли за този, 
който го е направил: Той не ме е направил? Или изработеното ще рече ли за този, 
който го е изработил: Той няма разум? 17 Не ли след твърде малко време още Ливан 
ще се обърне в плодородно поле, И плодородното поле ще се счита като лес? 18 И в 
оня ден глухите ще чуят думи като се четат из книга, И очите на слепите ще 
прогледат из мрака и тъмнината. 19 Кротките тоже ще умножат радостта си в 
Господа, И сиромасите между човеците ще се развеселят в Светия Израилев. 20 
Защото страшният изчезна, присмивачът се изгуби, И всички, които дебнеха случай 
да вършат беззаконие, се изтребиха, - 21 Които изкарват човека виновен в съдебното 
дело, И поставят примка за онзи, който изобличава в портата, И с лъжа изкарват 
крив праведния. 
(страх – лесно управляем – благоговеен страх/страхопочитание – покорство на 
едно правилно взаимоотношение с Бог). 

3.5.  УВЕКОВЕЧЕНА  ГРЕШКА    
34 Дори до днес постъпват според по-предишните обичаи: не се боят от Господа, а 
нито постъпват според своите си повеления и според своите си съдби, нито според 
закона и заповедта, която Господ даде на потомците на Якова, когото нарече Израил, 
Освобождението от лъвовете утвърди служението му. Той беше приет като 
законен служител, тъй като методите му работеха. 
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ТОЙ ОСВОБОДИ ХОРАТА ОТ ЛЪВОВЕТЕ, НО НЕ ГИ ОСВОБОДИ ОТ 
КРЕПОСТИТЕ ИМ. 
ПОСЛЕДВАЛИТЕ ПОКОЛЕНИЯ СЛЕДВАХА АСИРИЙСКИТЕ РИТУАЛИ И 
НАЧИНИТЕ НА СЛУЖЕНЕ НА ЙЕХОВА, ТЪЙ  КАТО СЛУЖЕНИЕТО НА 
АСИРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК СЕ ЗАНИМАВАШЕ С ЛЪВОВЕТЕ. 
СЛУЖЕНИЕТО МУ УТВЪРДИ НЕЧИСТА СМЕС. ТОЙ ПРОКЛЕ 
ПОСЛЕДВАЛИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ПОЛОЖИ ОСНОВА ЗА САМАРИЙСКАТА 
ВЕРСКА СИСТЕМА – НЕЧИСТА СИСТЕМА. 
(ХОРАТА РАЗПОЗНАХА ЛЪВОВЕТЕ, НО НЕ И СВЕЩЕНИКА. СВЕЩЕНИКЪТ 
ОТДЕЛИ ЛЪВОВЕТЕ, НО НЕ И ХОРАТА). 
ФАЛШИВ ПРОРОК, ЧИЙТО ОБРАЗ Е ТОЗИ АСИРИЙСКИ СВЕЩЕНИК, Е 
ЧОВЕК, КОЙТО : 

 НЕ Е ИЗПРАТЕН ОТ ГОСПОДА. 
 НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСВОБОДИ СЕБЕ СИ (АСИРИЙСКИ 

ПЛЕННИК). 
 ДЕЙСТВА В ЧУДЕСА И ОСВОБОЖДЕНИЕ, БЕЗ ДА СЕ СПРАВЯ С 

ЛИЧНИТЕ КРЕПОСТИ В ХОРАТА. 
 СМЕСВА ИСТИНАТА С ГРЕШКА 
 УВЕКОВЕЧАВА  ГРЕШКА, КОЯТО ПРОКЛИНА ПОСЛЕДВАЛИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯ 
4. САМАРИЙСКАТА ЦЪРКВА – ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ 
Самарянката е образ на самарийската църква. 
Тя е продукт на асирийска грешка. 
4.1. ОБЪРКВАНЕ 
Тази църква е дезориентирана във време, място и личност. 

 ДЕЗОРИЕНТИРАНА ВЪВ ВРЕМЕ 
Йоан 4:6-7 
6 Там беше Якововият кладенец {Гръцки: Извор.}. Исус, прочее, уморен от пътуване, 
седеше така на кладенеца. Беше около шестият час. 7 Дохожда една самарянка да си 
начерпи вода. Казва й Исус: Дай Ми да пия. 
Тя идва във шестия час (на обяд), не в обичайното време да налее вода. 
Това изобразява духовната дезориентация във време. 
Йоан 4:25 
Казва Му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато 
дойде, ще ни яви всичко. 
Тя е фокусирана в бъдещето – Месията ще дойде. 
Йоан 4:12 
Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от 
него, и чадата му, и добитъкът му? 
Тя също е фокусирана в миналото – баща ни Яков. 
Йоан 4:10 
Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай 
Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива {Текуща.} вода? 
Тя не живее в действителността. 
Тя не разпознава настоящото посещение на Бог. 
Църквата не разпознава настоящото посещение на Бог. 

 ДЕЗОРИЕНТИРАНА В ЛИЧНОСТ 
Йоан 4:12 
Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от 
него, и чадата му, и добитъкът му? 
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Тя не знаеше, че името на Яков бе променено на Израел. Тя бе заключена в един 
исторически период от време. 
Тя боготвореше Яков и кладенеца, гордееше се с факта, че той, чадата му и 
добитъка му са пили от кладенеца. 

 ДЕЗОРИЕНТИРАНА В МЯСТО 
Йоан 4:20 
Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото 
гдето трябва да се покланяме. 
По онова време Ерусалим бил мястото на поклонение. Тя не познавала мястото на 
поклонение. 
Йоан 4:5 
И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков 
даде на сина си Иосифа 
Сихар означава пиянство. Пиянството се характеризира с по-горе споменатите 
проблеми. 

4.2. СМАЗАНА 
Йоан 4:7 
Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Исус: Дай Ми да пия. 

 Тя върви сама. Идва на обяд, за да избегне контакт с други жени. Нейните 
чувства на малоценност пречат да има близост. 

 Тя има по-добро взаимоотношение с мъжете, отколкото с жените. Когато 
отиде в града, тя първо говори с мъжете. Смазаните хора се свързват по-
добре с противоположния пол. 

 Стомната ú придаваше някаква почтеност. Когато срещна Исус, тя остави 
зад себе си стомната. Смачканите хора носят физически предмети, за да 
изглеждат порядъчни. 

Йоан 4:28 
Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: 

 Тя има нестабилно взаимоотношение поради невъзможност за реализиране. 
Опитвала се е да разреши духовен проблем чрез плътски метод (няколко 
съпруга). Смазаните хора прибягват до плътски методи за себереализация. 

 Тя получава самоуважението си от историческа връзка. 
Йоан 4:12 
Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от 
него, и чадата му, и добитъкът му? 

 Тя никога не е удовлетворена – водата на тази църква е естествена. 
Йоан 4:13 
Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; 
Откровението на тази църква е непълно в Духа. 

 Тя се хвали за дълбочината и за неуспеха на другите да имат достъп до 
това, до което тя може да има достъп. 

Според нея кладенецът е дълбок и този, който я разпитваше не разполагаше с 
нейната техника, за да придобие достъп. 
Йоан 4:11 
Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава 
отгде имаш живата вода? 
Тази църква се хвали за дълбочината на откровението. Тази църква вярва, че 
другите нямат средствата за достъп до нейното откровение, без да разполагат с 
нейните средства. 
Един смазан човек няма разпознаване за дълбочината. 
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4.3. РАЗВРАТЕНА 
Йоан 4:18 
защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право 
казала. 
Тя се е придвижвала от взаимоотношение на взаимоотношение. Нейната 
ценностна система е опорочена. 
Тази църква не знае нищо за завета. Взаимоотношенията в тази църква са за 
плътско удоволствие, не за духовна цел. 
Тя идва в шестия час и е в шестото поред взаимоотношение. Шест е числото на 
човека, на плътта, на плътското. 

4.4.  ЯДОСАНА 
Йоан 4:9 
Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която 
съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). 
Тя обръща един обикновен въпрос в политически проблем. Това показва 
неразрешен гняв. Тази църква не може да пресече расови бариери. 

4.5.ЧИСЛОВО БЕЗПОКОЙСТВО  
Йоан 4:18 
защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право 
казала. 
Тя е минала през шест взаимоотношения. 
Това е църква, която е по-загрижена за бройките/числата, отколкото за заветни 
взаимоотношения. 
5. ИСУС В САМАРИЯ 
Асирийският свещеник се занимаваше с лъвовете, не с хората. Той остави хората 
с неразрешени крепости. 
Исус е „лъвът от племето на Юда” в Самария. Той, за разлика от асирийския 
свещеник, беше изпратен от Бащата. 
Исус разкри крепостите в живота на жената. Този противопоставящ се начин на 
близост донесе освобождение в нейния живот. 
Йоан 4:29 
Дойдете да видите човек, който ми казва всичко, което съм сторила. Да не би Той да 
е Христос? 
ИСТИНСКОТО АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ ЩЕ РАЗКРИЕ КРЕПОСТИТЕ В 
ЖИВОТА НА ХОРАТА. 
6. ИСТИНСКО АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ 
Деяния на Апостолите 8:5-13 
5 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. 6 И народът 
единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, и 
виждаха знаменията, които вършеше. 7 Защото нечистите духове, като викаха със 
силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци 
бидоха изцелени, 8 тъй щото настана голяма радост в оня град. 9 А имаше от по-
напред в града един човек на име Симон, който, като, представяше себе си за някаква 
велика личност, правеше магии и учудваше населението на Самария. 10 На него 
внимаваха всички, от малък до голям, казвайки: Тоя е така наречената велика Божия 
сила. 11 И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше учудвал с магиите си. 
12 Но когато повярваха на Филипа, който благовествуваше за Божието царство и за 
Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. 13 И самият Симон повярва и, 
като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, та, като гледаше, че стават 
знамения и велики дела, удивляваше се. 
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Симон магьосникът дойде при Господа след мощното служение на Филип. 
Деяния на Апостолите 8:18-23 
18 А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, 
предложи им пари, казвайки: 19 Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа 
ръце, да приема Светия Дух. 20 А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да 
погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. 21 Ти нямаш нито 
участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. 22 Затуй 
покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тоя помисъл на 
сърцето ти; 23 понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. 
Сега, когато апостолите дойдоха в Самария те изложиха факта, че сърцето на 
Симон не бе право пред Господа. Под евангелската благодат Симон избегна 
разпознаването. 
Крепостите на горчивина и неправда в сърцето на Симон бяха разкрити. 
 

 
 

 
 

 
 
            
                    
 

 


