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НЕЧИСТАТА ЦЪРКВА (АВС) – УРОК 33 
 
ВЪПРОС 
 
ПРОЧЕТЕ 4 ЦАРЕ 5  
ОПИШЕТЕ В ДЕТАЙЛИ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ЕДНА НЕЧИСТА 
ЦЪРКВА, ТАКА КАКТО СА ИЗОБРАЗЕНИ В ЖИВОТА НА НЕЕМАН. 
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ОТГОВОРИ (АВС) – УРОК 33 
 
Левит 13:45-46 
45 Дрехите на прокажения, който има тая рана, да се раздерат, и главата му да бъде 
непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! нечист! 46 През всичкото време 
до когато бъде раната на него той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отлъчен; вън 
от стана да бъде жилището му. 

1. ПРОИЗХОЖДА ОТ СИРИЯ 
4 Царе 5:1 
А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, 
понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това, беше човек силен и храбър, 
но беше прокажен. 
Сирия означава издигнат или надменност. Носи допълнително значение на гордост. 
Нееман произлиза от място, което означава гордост. Гордостта е повтарящ се елемент 
в историята за Нееман. Гордостта се свързва с нечистота. Нечистотата означава 
оскверняване. 
Марк 7:20-23 
20 Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. 21 Защото отвътре, от 
сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, 22 
прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, 
гордост, безумство. 23 Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. 

2. ГОСПОДАРЯТ МУ Е СИРИЙСКИЯТ ЦАР 
4 Царе 5:1 
А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, 
понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това, беше човек силен и храбър, 
но беше прокажен. 
Нееман служеше на сирийския цар – един вид сатана. Нечистата църква служи на 
дявола. 
Йоан 8:41-45 
41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един 
Отец имаме, Бога. 42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме 
любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но 
Той Ме прати. 43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате 
Моето учение. 44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. 
Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато 
изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. 45 А понеже Аз 
говоря истината, вие не Ме вярвате. 

 3. БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НЕ УВЪРЖДАВА ДУХОВНОТО СЪСТОЯНИЕ 
4 Царе 5:1 
А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, 
понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това, беше човек силен и храбър, 
но беше прокажен. 
Нееман беше велик и почитан. Той имаше много победи на бойното поле, но беше 
прокажен. Проказата беше състояние, което не те пускаше да влезеш в храма. Тя е 
символ на отделяне от Бог. Нечистата църква може да е благоденстваща, но е отделена 
от присъствието на Бог. Така благоденствието не утвърждава нечие духовно 
състояние. 

4. НОСИ ПИСМО С ИЗИСКВАНЕ 
4 Царе 5:5-6 
5 И рече сирийският цар: Стани, иди, и ще пратя писмо до Израилевия цар. И тъй, той 
отиде, вземайки в ръката си десет таланта сребро, шест хиляди жълтици, и десет 
премени дрехи. 6 И донесе писмото на Израилевия цар, в което се казваше: Като 
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пристигне това писмо до тебе, ето, същевременно пратих до тебе слугата си Неемана, за 
да го изцериш от проказата му. 
Нееман не носеше смирена молба за изцеление, но писмо с изискване. 
Чувствата на упълномощаване са белег на гордост. 
Аман чувстваше, че има право на внимание и възхищение. 
Естир 3:5 
И когато видя Аман, че Мардохей не се навеждаше, нито му се кланяше, Аман се изпълни с 
ярост. 
Озия чувстваше, че има право да кади тамян. 
2 Летописи 26:16 
Но, когато стана силен, сърцето му се надигна та се отдаде на поквара; и извърши 
престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм за да покади върху 
кадилния олтар. 

5. ИЗИСКВА КРЕЩЯЩО ВНИМАНИЕ 
4 Царе 5:9-11 
9 И така, Нееман дойде с конете си и с колесниците си та застана при вратата на 
Елисеевата къща. 10 И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в 
Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш. 11 А Нееман се разгневи, та си 
отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и 
ще призове името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще 
изцери прокажения. 
Нечистата църква е впримчена в царството на ярки, външни жестове на духовност. 

6. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОКОРИ НА БОЖИЯ ЧОВЕК 
4 Царе 5:10-12 
10 И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се 
обновят месата ти, и ще се очистиш. 11 А Нееман се разгневи, та си отиде, като 
казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и ще призове 
името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще изцери 
прокажения. 12 Реките на Дамаск, Авана и Фарфар, не струват ли повече от всичките 
води на Израиля? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова, той се обърна и си 
отиде много разгневен. 
Нечистата църква не може да приеме упътвания от Божия човек. 

7. НЕ МОЖЕ ДА СЛЕЗЕ ПРИ ЙОРДАН 
4 Царе 5:10-12 
10 И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се 
обновят месата ти, и ще се очистиш. 11 А Нееман се разгневи, та си отиде, като 
казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и ще призове 
името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще изцери 
прокажения. 12 Реките на Дамаск, Авана и Фарфар, не струват ли повече от всичките 
води на Израиля? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова, той се обърна и си 
отиде много разгневен. 
Йордан означава слизане – картина на смирение. 
Нечистата църква не може да се смири. 

8. НОСИ ТОЧНО ОТКРОВЕНИЕ 
4 Царе 5:15 
Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, и като дойде та застана пред 
него рече: Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израиля; затова, моля, приеми 
сега подарък от слугата си. 
Нечистата църква знае истината. 
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9. НЕЙНОТО ДАВАНЕ Е ПЛАЩАНЕ 
4 Царе 5:15-16 
15 Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, и като дойде та застана 
пред него рече: Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израиля; затова, моля, 
приеми сега подарък от слугата си. 16 А той каза: Заклевам се в живота на Господа, 
Комуто слугувам, не ща да приема. А той го принуждаваше да приеме; но отказа. 
Елисей отказа подаръка, защото знаеше, че щеше да бъде изтълкуван като заплащане 
за изцеление. 

10. ЖЕРТВА НА БОГ, НА КОГОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОКОРИ 
4 Царе 5:17-18 
17 Тогава Нееман рече: Ако не то нека се даде, моля, на слугата ти товар за две мъски от 
тая пръст; защото слугата ти не ще вече да принася ни всеизгаряне, нито жертва на 
други богове освен на Господа. 18 Господ да прости това нещо на слугата ти, ако, когато 
влиза господарят ми в капището на Римона, за да се поклони там, и се подпира на ръката 
ми, се навеждам и аз в капището на Римона; като се навеждам в капището на Римона, 
Господ да прости това нещо на слугата ти! 
Нееман беше подготвен да принася всеизгаряния и жертви на Господа, но щеше да 
продължи да се покланя в капището на Римон. Нечистата църква може да жертва, но 
не може да се отрече от фалшиво поклонение. 
Нечистата църква не може да се покори на Бог. 
Изход 20:3-5 
3 Да нямаш други богове освен Мене. 4 Не си прави кумир, или какво да било подобие на 
нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под 
земята; 5 да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог 
ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото 
поколение на ония, които Ме мразят, 

11. НЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ГОСПОДАРЯ СИ 
4 Царе 5:17-18 
17 Тогава Нееман рече: Ако не то нека се даде, моля, на слугата ти товар за две мъски от 
тая пръст; защото слугата ти не ще вече да принася ни всеизгаряне, нито жертва на 
други богове освен на Господа. 18 Господ да прости това нещо на слугата ти, ако, когато 
влиза господарят ми в капището на Римона, за да се поклони там, и се подпира на ръката 
ми, се навеждам и аз в капището на Римона; като се навеждам в капището на Римона, 
Господ да прости това нещо на слугата ти! 
Нечистата църква не може да промени господаря си дори след единствено по рода си 
чудо – тази църква все още нарича сирийския цар неин господар. 

12. СВЪРЗВА СЕ С БОГ ЧРЕЗ ТОВАР ЗА ДВЕ МУЛЕТА ПЯСЪК 
4 Царе 5:17-18 
17 Тогава Нееман рече: Ако не то нека се даде, моля, на слугата ти товар за две мъски от 
тая пръст; защото слугата ти не ще вече да принася ни всеизгаряне, нито жертва на 
други богове освен на Господа. 18 Господ да прости това нещо на слугата ти, ако, когато 
влиза господарят ми в капището на Римона, за да се поклони там, и се подпира на ръката 
ми, се навеждам и аз в капището на Римона; като се навеждам в капището на Римона, 
Господ да прости това нещо на слугата ти! 
Нееман искаше две мулета пясък, за да се свърже с Бога на Израел. 
Нечистата църква е ЗЕМНА. 
Тази църква се свързва с Бог чрез мръсотия плюс мръсотия – не Дух и истина. 

13. ПРОПУСКА ГЛАВНОТО НЕЩО 
4 Царе 5:19 
И рече му: Иди с мир. И така, той отиде от него известно разстояние. 
Нееман получи парите, изцелението си и мир, но пропусна главното нещо – 
Израелевия Бог. 
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14. ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУГИТЕ 
Нееман получава информацията си от второстепенни източници. 
4 Царе 5:2-4 
2 И сирийците бяха излезли на чети, и бяха довели от Израилевата земя една малка мома 
пленница; и тя слугуваше на Неемановата жена. 3 И рече на господарката си: Ако беше 
господарят ми при пророка, който е в Самария, и той би го изцелил от проказата му! 4 
Тогава влезе Нееман та съобщи на господаря си, казвайки: Така и така рече момата, 
която е от Израилевата земя. 
4 Царе 5:13 
А слугите му се приближиха та му говориха, казвайки: Татко мой, ако ти беше заръчал 
пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, прочее, като ти казва! Окъпи 
се и очисти се! 
Първите два пъти той беше верен, но третия път беше измамен.  
4 Царе 5:20-23 
20 Но Гиезий, слугата на Божия човек Елисей, си рече: Ето, господарят ми се посвени, та 
не взе от ръката на тоя сириец Нееман това, което донесе; но в името на живия Господ, 
аз ще се завтека подир него и ще взема нещо от него. 21 И тъй, Гиезий се завтече подир 
Неемана. А Нееман, когато видя, че тича подир него, скочи от колесницата да го посрещне 
и рече: Добре ли е с всички ви? 22 Той рече: Добре. Господарят ми ме прати да река: Ето 
тъкмо сега дойдоха у мене от хълмистата земя на Ефрема двама младежи от 
пророческите ученици; дай им, моля, един талант сребро и премени дрехи. 23 И рече 
Нееман: Благоволи да вземеш два таланта. И като го принуди, върза двата таланта 
сребро в два мешеца заедно с две премени дрехи, и натовари ги на двама от слугите си, 
които ги носеха пред него. 

15. НЕ ПРОВЕРЯВА ФАКТИТЕ 
4 Царе 5:22-23 
22 Той рече: Добре. Господарят ми ме прати да река: Ето тъкмо сега дойдоха у мене от 
хълмистата земя на Ефрема двама младежи от пророческите ученици; дай им, моля, един 
талант сребро и премени дрехи. 23 И рече Нееман: Благоволи да вземеш два таланта. И 
като го принуди, върза двата таланта сребро в два мешеца заедно с две премени дрехи, и 
натовари ги на двама от слугите си, които ги носеха пред него. 
Нееман лековерно приема Гиезий. Нечистата църква не проверява фактите. 

16. ЗАДЕЙСТВА АЛЧНОСТ 
4 Царе 5:20 
20 Но Гиезий, слугата на Божия човек Елисей, си рече: Ето, господарят ми се посвени, та 
не взе от ръката на тоя сириец Нееман това, което донесе; но в името на живия Господ, 
аз ще се завтека подир него и ще взема нещо от него. 
Пристигането на Нееман изяви алчността в сърцето на Гиезий. 

17. ПРЕДАВА БОЛЕСТТА СИ НА ДРУГИ 
4 Царе 5:25-27 
25 Тогава влезе та застана пред господаря си. И Елисей му рече: От где идеш, Гиезие? А 
той рече: Слугата ти не е ходил никъде. 26 И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето ми с 
тебе, когато се върна човекът от колесницата си за да те посрещне? Време ли е да 
приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини? 27 
Затова, Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти до века. И той излезе от 
присъствието му прокажен, бял като сняг. 
Проказата на Нееман бе предадена на Гиезий и неговите потомци.  Нечистата църква 
предава заразяването си на други. Вратата е алчност.   

18. ИЗЧЕЗВА В НЕИЗВЕСТВОСТ 
ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ЧУВА ОТНОВО ЗА НЕЕМАН. 

                   


