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ПОЧИВАЩАТА ЦЪРКВА – АВС (УРОК 38) 
 
 
 
ВЪПРОС 
 
ПРОЧЕТЕТЕ 4 ЦАРЕ 4:8-37 
 
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СУНАМКАТА КАТО СИМВОЛ ОБЯСНЕТЕ КАК ТЯ Е 
ОБРАЗ НА ЦЪРКВА, КОЯТО Е В ПОЧИВКА / ВЯРВАЩ, КОЙТО Е  В 
ПОЧИВКА. 
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ПОЧИВАЩАТА ЦЪРКВА – ОТГОВОРИ (УРОК 38 - АВС) 
 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ЦЪРКВА / ВЯРВАЩ В ПОЧИВКА: 
1. РАЗПОЗНАВАНЕ 
4 Царе 4:8-11 
8 И един ден Елисей замина в Сунам, гдето имаше една богата жена; и тя го задържа 
да яде хляб. И колкото пъти заминаваше свръщаше там, за да яде хляб. 9 Сетне 
жената рече на мъжа си: Ето сега, познавам че този, който постоянно наминава у 
нас, е свет Божий човек. 10 Да направим, моля, една малка стаичка на стената, и да 
турим в нея за него легло и маса и стол и светилник, за да свръща там, когато 
дохожда при нас. 11 И един ден, като дойде там и свърна в стаичката та лежеше в 
нея, 
Тя разпознава Божия човек. Тя не беше наивна – отне ú известно време да 
направи това. В момента, в който разпозна, че той беше Божий човек тя се 
придвижи от гостоприемство към почит – даде му постоянно място в дома си. 
Нейното разбиране определи посрещането, което оказа. 
Що се отнася до Божия човек тя показа уважение към помазанието. 
ТОВА Е ЦЪРКВА, КОЯТО НЕ СЕ БОРИ С ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК, А ПОЧИТА 
ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. 
2. ЗАДОВОЛЕНА 
4 Царе 4:13 
И рече на Гиезия: Кажи й сега: Ето, ти си положила всички тия грижи за нас; що да 
ти сторим? Обичаш ли да се говори за тебе на царя или на военачалника. А тя 
отговори: Аз живея между своите люде. 
Тя не иска нищо в замяна. Задоволена е. 
3. ПРИДВИЖВА СЕ ОТ БЕЗПЛОДИЕ КЪМ ПЛОДОВИТОСТ 
4 Царе 4:17 
Но жената зачна и роди син на другата година по същото време, както ú рече Елисей. 
Уважението ú към Божия слуга я освобождава от безплодие. 
4. ПРИЗНАТ ПРОБЛЕМ – РАЗРЕШЕНИЕ 
4 Царе 4:19 
И рече на баща си: Главата ми! главата ми! А той рече на един от момците: Занеси 
го при майка му. 
5. ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА ПОКАЗВА ПРЕВЪЗХОДЕН ДУХ  
5.1. ТЯ СЕ ПРИДВИЖИ НАГОРЕ ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ 
4 Царе 4: 20-21 
20 И като го взе занесе го при майка му; и детето седя на коленете й до пладне, и 
тогава умря. 21 И тя се качи та го положи на леглото на Божия човек, и като 
затвори вратата след него, излезе. 
Това е картина на вярващ, който търси Бог преди всичко. 
Други примери на хора, които са търсели първо Бог: 

 ЙОВ 
Йов 1:20-21 
20 Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на 
земята поклони се. 21 И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се 
върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име. 
 
 
 



        Copyright © Dr. S. Y. Govender  3/5 

 ДАВИД 
2 Царе 12:18-20 
18 И на седмия ден детето умря. И слугите на Давида се бояха да му явят, че детето 
бе умряло, защото думаха: Ето, докато детето бе още живо говорехме му, и той не 
слушаше думите ни; колко, прочее, ще се измъчва, ако му кажем, че детето е умряло! 
19 Но Давид, като видя че слугите му шепнеха помежду си, разбра, че бе умряло 
детето; затова Давид каза на слугите си: Умря ли детето? А те рекоха: Умря. 20 
Тогава Давид стана от земята, уми се и се помаза, и като промени дрехите си, влезе в 
Господния дом та се поклони. После дойде у дома си; и, понеже поиска, сложиха пред 
него хляб, и той яде. 

 ДАНИИЛ 
Даниил 6:10  
А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като 
държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си 
три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред. 
5.2. ЗАТВАРЯ ВРАТАТА ЗА НЕЙНАТА КРИЗА 
4 Царе 4:21 
И тя се качи та го положи на леглото на Божия човек, и като затвори вратата след 
него, излезе. 
Тя не разказа на всички за нейната криза. Не мърмореше нито се оплакваше. 
Числа 14:2-3 
2 И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им 
рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели! 3 И 
защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож, и жените ни и децата ни да бъдат 
разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? 
Псалм 142:2 
Изливам пред Него оплакването си, Скръбта си изявявам пред Него. 
Йов 21:4 
За човека ли се оплаквам аз? А как да се не утесни духът ми? 
Яков 3:2 
Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен 
мъж, способен да обуздае и цялото тяло. 
Смъртта на сина ú беше обвинение за Елисей. Тя не помоли за син. Тя покри 
голотата на Елисей. 
5.3. ЗАТИЧА СЕ ПЪРВО КЪМ БОЖИЯ ЧОВЕК 
Тази църква разбира помазанието на поставения човек. Това, което дойде 
вследствие на помазанието може да бъде възстановено от помазанието. Понякога 
трябва да изтичаш до човек. Църквата в Антиохия трябваше да схване от 
апостолите в Ерусалим. 
Елисей се затича след Илия. 
Сунамката се затича след Елисей. 
5.4. ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ 
4 Царе 4:22-23 
22 Тогава повика мъжа си и рече: Изпрати ми, моля, един от момците и една от 
ослиците, за да тичам при Божия човек и да се върна. 23 А той рече: Защо да отидеш 
днес при него? не е нито нов месец, нито събота. А тя рече: Бъди спокоен. 
Тя отказа да говори зле за Божия човек или за нейната ситуация. 
Посред кризата си тя обяви: Бъди спокоен. 
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4 Царе 4:26 
Сега, прочее, тичай да я посрещнеш и кажи й: Добре ли си? добре ли е мъжът ти? 
Добре ли е детето? А тя отговори: Добре. 
5.5. БЪРЗА 
4 Царе 4:24 
Тогава оседла ослицата, и рече на слугата си: Карай и бързай; не забавяй карането 
заради мене освен ако ти заповядвам. 
Когато има криза, тази църква напредва. 
Не губи почва под краката си, ти си спечелил. 
Филипяни 3:13-14 
13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се 
простирам към предното, 14 пускам се към прицелната точка за наградата на 
горното от Бога призвание в Христа Исуса. 
Цар Аса1 посред кризата си отстъпи назад – консултира се с хора, които се 
занимават с окултни практики. 
Множествата се отдръпнаха, когато Исус им каза да ядат плътта Му и да пият 
кръвта Му. 
5.6. НЕ ЗАБАВЯ ХОД 
4 Царе 4:24 
Тогава оседла ослицата, и рече на слугата си: Карай и бързай; не забавяй карането 
заради мене освен ако ти заповядвам. 
Тази църква не забавя ход по време на криза. 
Тази църква не губи мощ. 
Лекарят, семейството и дяволът може да казват: ,,Намали темпото!”, но тази 
църква се задейства. 
Това е църква в почивка – не мъртва църква. 
Тя се моли, прави жертви и се покорява последователно. 
(Ти си лампа, не свещ – помоли за повече масло). 
5.7. ИСКА СЪДЪРЖАНИЕТО, НЕ СЯНКАТА 
4 Царе 4:29-30 
29 Тогава Елисей рече на Гиезия: Препаши кръста си, вземи тоягата ми в ръка, та 
иди; ако срещнеш човек, да го не поздравиш, а ако те поздрави някой, да му не 
отговориш; и положи тоягата ми върху лицето на детето. 30 А майката на детето 
рече: Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя. 
И така, той стана та отиде подир нея. 
Тя иска Елисей, не тоягата му. 
Тази църква иска Духа, не маслото. 
Тя иска действителното нещо – не образ или символ. 
Не иска златния прах – иска Него. 
Йов 22:25 
И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе. 
Църква, която е в почивка не се задоволява с по-малко от действителното нещо.  
Това е по-различно от Нееман2, който остави Бог и взе пръстта. 
Това е по-различно от книжниците и фарисеите – те взеха съботата, не Господа на 
съботата. Те взеха закона – не законодателя. 
Тази църква знае, че сянката, образа и вида вече не са достатъчни. 
 
                                                
1 виж 2 Летописи глави 15 и 16 и конкретно 2 Летописи 16:7 (бележка на преводача) 
2 виж 4 Царе 5  (бележка на преводача) 
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5.8.НЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВА ПОМАЗАНИЕТО 
4 Царе 4:33 
Влезе, прочее, та затвори вратата зад тях двамата, и помоли се Господу. 
Тя не влетя в стаята на Елисей. Остана отвън. 
Тя се довери на помазанието. 
5.9. РАЗПОЗНАВА, ЧЕ ПОМАЗАНИЕТО ЩЕ НАПРАВИ МЯСТО ЗА НЕЯ 
4 Царе 4:34-35 
34 Тогава се качи та легна върху детето, и като тури устата си върху неговите уста, 
и очите си върху неговите очи, и ръцете си върху неговите ръце простря се върху него; 
и стопли се тялото на детето. 35 После се оттегли та ходеше насам натам из 
къщата, тогава пак се качи та се простря върху него; и детето кихна седем пъти, и 
детето отвори очите си. 
Тя направи място за помазанието – сега помазанието прави място за нея – не само 
съживяването на сина ú, но също така и възстановяването на земята ú. 
4 Царе 8:1-6 
1 А Елисей беше говорил на жената, чийто син беше съживил, като беше казал: 
Стани та иди, ти и домът ти, и поживей гдето можеш поживя; защото Господ 
повика глада, и ще дойде на земята и ще продължи седем години. 2 И жената беше 
станала и постъпила според думите на Божия човек, и беше отишла тя и домът й, и 
беше поживяла във филистимската земя седем години. 3 А в края на седемте години 
жената се върна от филистимската земя; и излезе да вика към царя за къщата си и за 
нивите си. 4 А царят се разговаряше със слугата на Божия човек, Гиезий, и казваше: Я 
ми разкажи всичките големи дела, които Елисей извърши. 5 И като разказваше на 
царя как бе съживил мъртвия, ето, че жената, чиито син беше съживил, извика към 
царя за къщата си и за нивите си. И рече Гиезий: Господарю мой царю, тази е жената 
и този е синът й, когото Елисей съживи. 6 И царят запита жената, и тя му разказа 
работата. Тогава царят й определи един чиновник, комуто каза: Повърни всичко, 
което е било нейно, и всичките произведения от нивите й от деня, когато е напуснала 
страната до сега. 
5.10. ОТСЪСТВИЕ НА САНТИМЕНТАЛНОСТ 
4 Царе 4:36-37 
36 И Елисей извика Гиезия и рече: Повикай тая сунамка. И повика я; и когато влезе при 
него, рече й: Вземи сина си. 37 И тя влезе, падна на нозете му та се поклони до 
земята, и дигна сина си та излезе. 
Тя не бе изумена от чудото. По-скоро като че ли го очакваше. 
Нямаше благодарности, нито размяна на думи, нито плач. 
Спомнете си – тя каза преди време :,,Всичко е наред”. 
 


