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ДОМЪТ НА МИХЕЙ (АВС) – УРОК 32 
 
 ВЪПРОС – ПРОЧЕТЕТЕ СЪДИИ ГЛАВИ 17 И 18  
 
ДОМЪТ НА МИХЕЙ Е ОБРАЗ НА МЕСТНА ЦЪРКВА БЕЗ АПОСТОЛСКА 
БЛАГОДАТ. 
ОБЯСНЕТЕ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ТАКЪВ ДОМ. 
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ОТГОВОРИ – АВС – УРОК 32 
 
ПОСЛЕДИЦИ  ОТ ЛИПСАТА НА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ: 

1. ИМЕ БЕЗ ХАРАКТЕР 
Съдии 17:2-3 
2 Той каза на майка си: Хилядата и сто сребърника, които ти бяха отнети, за които 
ти и прокълна, още изговори клетвата като слушах аз, - ето, среброто е у мене; аз го 
взех. А майка му рече: Благословен да е моят син от Господа. 3 И като върна хилядата 
и сто сребърника на майка си, майка му каза: Действително бях посветила от ръката 
си среброто Господу за сина ми, за да направи изваян идол и леян кумир; и тъй, сега ще 
го върна на тебе. 
Този дом живееше под името на Господа – на еврейски Йехова. Този дом имаше 
правилното име, но беше затънал в идолопоклонство – не изявяваше 
характера/природата на Бог. Използването на Божието име в този дом не 
удостоверява истинността на дома. 
Апостолската благодат изгражда природата на Бог в дома. 
Апостолската благодат изгражда характера на Христос в последователите Му. 
1 Коринтяни 11:1 
Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа. 
1 Солунци 1:6-7 
6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много скърби, 
приехте словото с радост, която е от Светия Дух; 7 така щото станахте пример на 
всичките вярващи в Македония и в Ахаия. 
1 Тимотей 4:12 
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в 
поведение, в любов, във вяра, в чистота. 
1 Петрово 2:21 
Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави 
пример да последвате по Неговите стъпки; 
3 Йоан 1:11 
Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който 
върши зло, не е видял Бога. 
Апостолското служение разрушава идоли, за да изяви истината на Христос. 
Деяния 17:16 
А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше 
града пълен с идоли. 
1 Солунци 1:6-9 
6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много скърби, 
приехте словото с радост, която е от Светия Дух; 7 така щото станахте пример на 
всичките вярващи в Македония и в Ахаия. 8 Защото не само се прогласи Господното 
слово от вас в Македония и Ахаия, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така 
щото няма нужда ние да казваме нещо за нея. 9 Защото сами те оповестяват за нас 
какъв достъп имахме при вас, и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да 
служите на жив и истинен Бог. 
АПОСТОЛСКОТО СЛУЖЕНИЕ ОБРЪЩА ХОРАТА ОТ ИДОЛИТЕ 
Деяния 19:26 
И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, тоя Павел е 
предумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тия, които са от 
ръка направени. 
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2. ГРЕШКА, ПОДКРЕПЯНА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩОТО 
ВОДАЧЕСТВО 

Съдии 17:3-4 
3 И като върна хилядата и сто сребърника на майка си, майка му каза: Действително 
бях посветила от ръката си среброто Господу за сина ми, за да направи изваян идол и 
леян кумир; и тъй, сега ще го върна на тебе. 4 Но той върна среброто на майка си; 
затова майка му взе двеста сребърника и даде ги на златаря, който направи от тях 
изваян идол и леян кумир; и те бяха поставени в дома на Михея. 
Майката на дома подкрепя идолопоклонничеството на Михей. Тя не поправя и по 
този начин няма ограничаване на идолопоклонничеството. 
Когато апостолската благодат отсъства, съществуващото водачество ще подкрепя 
всякакви видове злини, а именно прелюбодейство, хомосексуалност, светщина, 
бунт и т.н. 
В 1 Коринтяни 5 блудството процъфтявало поради липсата на присъща 
апостолска благодат. Павел коригира това. 
1 Коринтяни 5:1 
 Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото 
нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена. 
АПОСТОЛИТЕ ОТСТРАНЯВАТ ГРЕШКА, КОЯТО Е САНКЦИОНИРАНА ИЛИ 
Е ПРОПУСНАТА ОТ ДРУГИТЕ В ТЯЛОТО. 

 ПЕТЪР 
Деяния на апостолите 8:18-21 
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. 
НЕДОСТАТЪЦИТЕ В ХАРАКТЕРА НА СИМОН, КОИТО ИЗБЕГНАХА 
ЕВАНГЕЛИЗАТОРСКАТА БЛАГОДАТ НА ФИЛИП ЯСНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ 
ПОД БЛАГОДАТТА НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ. 

 ЕЗДРА 
Езическите жени бяха позволени при Зоровавел, но не и при Ездра. 
Ездра 10:2-3 
2 Тогава Сехания, Ехииловият син, от Еламовите потомци, проговори та рече на 
Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от 
племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израиля относно това 
нещо. 3 Сега, прочее, нека направим завет с нашия Бог да напуснем всички тия жени и 
родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на ония, които треперят от 
заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона. 

 ЕЗЕКИЯ 
Езекия разрушава Нехущан, която беше позволена от предшествениците му. 
4 Царе 18:4 
събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и сломи медната змия, 
която Моисей беше направил, защото дори до онова време израилтяните й кадяха; и 
нарече я Нехущан {Т.е., Късче мед.}. 

3. ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО БЕЗ ПРЕОБРАЗЯВАНЕ В УМА 
Съдии 17:1-2 
1 Имаше един човек от Ефремовата хълмиста земя на име Михей. 2 Той каза на майка 
си: Хилядата и сто сребърника, които ти бяха отнети, за които ти и прокълна, още 
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изговори клетвата като слушах аз, - ето, среброто е у мене; аз го взех. А майка му 
рече: Благословен да е моят син от Господа. 
Михей признава греха си на кражба. Той връща откраднатите пари. Действието 
му е похвално, но е мотивирано от заплахата за проклятие. Страхът го накара да 
направи правилното нещо. Праведността е резултат от манипулация. Правилното 
действие е извършено по-скоро поради страх, отколкото, защото това е 
правилното нещо, което трябва да се направи. 
В този дом на въпросът за сърцето и мотивите никога не им се обръща внимание.  
В ТАЗИ ЦЪРКВА ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА МОТИВИРАНИ ОТ СТРАХ: 

 ПОСЕЩАВА СЕ ЦЪРКВА ПОРАДИ СТРАХА ОТ АДА. 
 ДАВА СЕ ДЕСЯТЪК ПОРАДИ СТРАХА ОТ ПРОКЛЯТИЕ. 

КОГАТО ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА СЕ ПРАВЯТ ПОРАДИ ЗАПЛАХИ  И СТРАХ, 
ТОГАВА ТОЗИ ДОМ Е ПОД ОМАЯТА НА МАГЬОСНИЧЕСТВО. 
КОГАТО СЕ ОТСТРАНИ ЕЛЕМЕНТЪТ СТРАХ, ТОГАВА СТАРОТО 
ПОВЕДЕНИЕ СЕ ВРЪЩА. 
ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО СЕ ВИЖДАТ В НАРОДА НА 
ИЗРАЕЛ В КНИГАТА СЪДИИ САМО, ДОКАТО СЪДИЯТА БЕШЕ ЖИВ. 
Съдии 4:1 
И подир смъртта на Аода израилтяните пак сториха зло пред Господа. 
Съдии 2:7-11 
7 И людете служиха на Господа през всичките дни на Исуса и през всичките дни на 
старейшините, които преживяха Исуса, които видяха всички велики дела, които 
Господ беше извършил за Израиля. 8 И Господният слуга, Исус Навиевият син, умря, на 
възраст сто и десет години. 9 И погребаха го в предела на наследството му в Тамнат-
арес, в хълмистата земя на Ефрема, на север от хълма Гаас. 10 Също и цялото това 
поколение се прибра при бащите си; а след тях настана друго поколение, което не 
знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израиля. 11 И израилтяните 
сториха зло пред Господа, като се поклониха на ваалимите, 
Когато промяната в поведението е резултат от външни обстоятелства или мотиви, 
тя е временна. Апостолската благодат носи промяна в поведението чрез умствено 
преобразяване. По този начин човек е последователен в сезон и извън сезон. 
Даденият човек остава верен дори при отсъствието на надзор. 
Филипяни 2:12 
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое 
присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си 
със страх и трепет; 
Филипяни 1:27 
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда 
и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се 
подвизавате единодушно за вярата на благовестието, 
АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ Е ЗАГРИЖЕНА ЗА ПРОМЯНА В 
ПОВЕДЕНИЕТО ЧРЕЗ УМСТВЕНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ. 
(ПРИ ОТСЪСТВИЕТО НА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ СЕ НАБЛЮДАВА 
ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО ПОРАДИ СТРАХ). 
Ефесяни 4:23 
да се обновите в духа на своя ум, 
Филипяни 2:5 
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; 
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Римляни 12:2 
И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез 
обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е 
добро, благоугодно Нему и съвършено. 

4. ОТСЪСТВИЕ НА СЛОВЕСНА ПОЧТЕНОСТ 
Съдии 17:3-4 
3 И като върна хилядата и сто сребърника на майка си, майка му каза: Действително 
бях посветила от ръката си среброто Господу за сина ми, за да направи изваян идол и 
леян кумир; и тъй, сега ще го върна на тебе. 4 Но той върна среброто на майка си; 
затова майка му взе двеста сребърника и даде ги на златаря, който направи от тях 
изваян идол и леян кумир; и те бяха поставени в дома на Михея. 
Майката на Михей обяви,  „Действително бях посветила …среброто Господу”. 
Бяха върнати 1100 сребърника – тя предаде 200 сребърника. 
Това обрисува водачество без словесна почтеност. 

АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ НОСИ ЧЕСТНОСТ В ДОМА. 
 Колосяни 3:17 
и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, 
благодарящи чрез Него на Бога Отца. 
Римляни 15:18 
Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил 
чрез мене за привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело, 
2 Солунци 3:7-9 
7 Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се 
обходихме безчинно между вас; 8 нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие 
работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас; 9 не че нямаме правота, а 
за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате. 

5. МАНТАЛИТЕТ „ПОДРАЖАТЕЛ” 
Съдии 17:4-5 
4 Но той върна среброто на майка си; затова майка му взе двеста сребърника и даде 
ги на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир; и те бяха поставени в 
дома на Михея. 5 И тоя човек Михей, като имаше капище за богове, направи ефод и 
домашни идоли, и посвети един от синовете си, който му стана свещеник. 
Михей правеше копие на Ковчега на Завета. 
Леян кумир – съответства на умилостивилището. 
Изваян идол – ковчега 
Домашни идоли – точно копие на херувимите 
Ефод – свещеническите дрехи 
Посвещаване на сина му за свещеник. 
Той градеше от въображението си. Най-вероятно знаеше за подвизите на Исус 
Навин и Ковчега на Завета. 
Опитваше се да придобие достъп до Божиите благословения чрез копиране. 
ТОВА Е ОБРАЗ НА ФАЛШИВА ЦЪРКВА. 
БОГ НЕ МОЖЕ ДА БЛАГОСЛОВИ ЕДНА ФАЛШИВА ЦЪРКВА. 
Това изглежда като Ковчега, но не е истинското. 
Изглежда като църква, но не е истинското. 
2 Тимотей 3:5 
имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. 
Има вид на благочестие. 
Бог не е поръчал или санкционирал този градеж. 
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Има много хора, които искат Бог да благослови видения от техните собствени 
умове. 
Помазанието не идва от структурата – то идва от Бог. 
Божието помазание протече от Сило през Неговата структура. 
Михей градеше антена, за да се свърже с Божието помазание. 
Ние искаме Бог да благослови нещо, което копираме. Ние копираме маниери, 
песни, методи, произношения и послания. 
Бог не се движи в това, което е копирано. 
Ние трябва да градим по Божествено предписание. 
КОГАТО ОТСЪСТВА АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ, МЕСТНАТА ЦЪРКВА 
КОПИРА, ЗАЩОТО И ЛИПСВА ТВОРЧЕСТВО И УНИКАЛНОСТ. 
Съдии 17:6 
В ония дни нямаше цар в Израиля; всеки правеше каквото му се виждаше угодно. 

АПОСТОЛИТЕ НОСЯТ ТВОРЧЕСТВО И УНИКАЛНОСТ В МЕСТНАТА 
ЦЪРКВА. 

Римляни 15:20 
Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, - не там гдето беше вече 
известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа; 

ПОУЧЕНИЯТА НА ЕДИН АПОСТОЛ ИДВАТ ОТ БОЖЕСТВЕНО 
ОТКРОВЕНИЕ – НЕ ОТ КОПИРАНА ИНФОРМАЦИЯ. 

Галатяни 1:16-24 
16 благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от 
същия час не се допитах до плът и кръв, 17 нито възлязох в Ерусалим при ония, които 
бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия, и пак се върнах в Дамаск. 18 Тогава, 
след три години, възлязох в Ерусалим за да се запозная с Кифа, и останах при него 
петдесет дни; 19 а друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен. 20 (А 
за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа). 21 После дойдох в 
сирийските и киликийските страни. 22 И лично не бях още познат на Христовите 
църкви в Юдея; 23 а само слушаха, че оня, който по едно време ги е гонел, сега 
проповядвал вярата, която някога разорявал. 24 И славеха Бога поради мене. 

 6. ГРАДЕНЕ ЗА СЕБЕ СИ                                                                    
Съдии 17:4-5 
4 Но той върна среброто на майка си; затова майка му взе двеста сребърника и даде 
ги на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир; и те бяха поставени в 
дома на Михея. 5 И тоя човек Михей, като имаше капище за богове, направи ефод и 
домашни идоли, и посвети един от синовете си, който му стана свещеник. 
Михей имаше лична подкрепа – майка си. 
Той имаше лично светилище - тоя човек Михей, като имаше капище за богове 
Той имаше лични идоли -  изваян идол и леян кумир, домашни идоли 
Имаше личен свещеник - посвети един от синовете си, който му стана свещеник. 
Той беше поставеният човек в собствения си дом – не поставеният човек на Бог. 
Той градеше своето собствено царство. 

АПОСТОЛИТЕ ГРАДЯТ ЗА БОГ                                                          
1 Коринтяни 10:31 
И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. 
Деяния на Апостолите 20:19 
в служене на Господа с пълно смиреномъдрие, със сълзи и с напасти, които ме 
сполетяха от заговорите на юдеите; 
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Колосяни 3:24 
понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на 
Господа Христа. 

ПАВЕЛ ИЗИСКВАШЕ БОЖЕСТВЕНА БЛАГОДАТ ЗА ГРАДЕНЕ. 
1 Коринтяни 3:9-11 
9 защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание. 10 
Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а 
друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. 11 Защото никой не може 
да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. 

7. ПРЕКИ ПЪТИЩА 
Съдии 18:31 
Така те си поставиха изваяния идол, който Михей бе направил, и който оставаше там 
през цялото време, когато Божият дом беше в Сило. 
Божият дом беше в Сило.  Това беше единственото законно място на поклонение. 
Там беше разположен истинският ковчег. 
МИХЕЙ ИСКАШЕ УДОБНА СИСТЕМА НА ПОКЛОНЕНИЕ: 

 ГЕОГРАФСКО УДОБСТВО – ХРАМ В ДОМА МУ. 
 УДОБСТВО В РАЗНОСКИТЕ – СРЕБЪРНИ ИДОЛИ ВМЕСТО ЗЛАТОТО 

НА СКИНИЯТА 
 ОТКРОВЕНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЕ – ТОЙ НЕ ПОКАЗА УГРИЗЕНИЕ ЗА 

КРАЖБАТА. 
 ОТКРОВЕНИЕ БЕЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. 
- няма жертва 
- няма измиване на легена 
- без масло за светилника 
- без присъствени хлябове за трапезата 
- без тамян за олтара 

Сложният достъп до Бог в скинията на Моисей изискваше взаимоотношение 
преди откровение. 
Копието на Михей беше очебийно долнокачествено. Той нямаше Външен Двор 
или Свято Място. 
Давид имаше интимно взаимоотношение с Бог. Сърцето му беше готово. Той не се 
нуждаеше от подготовките за Външния Двор или Святото Място. 
ОТКРОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ БЕШЕ РЕЗУЛТАТ ОТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С БОГ. 
Виж Галатяни 1:16-24 
Апостолската благодат показва, че откровението е скъпо – няма преки пътища. 
Галатяни 2:20 
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, 
Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 
Галатяни 6:17 
От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на 
[Господа] Исуса. 
2 Коринтяни 12:7 
А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън {Или: 
Мъченически кол.} в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не 
превъзнасям. 
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2 Коринтяни 11:22-30 
22 Евреи ли са? И аз съм; израилтяни ли са? И аз съм; Авраамово потомство ли са? И 
аз съм; 23 служители Христови ли са? (в безумие говоря), аз повече: бил съм в повече 
трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт. 24 
Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един; 25 три пъти бях бит с 
тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ 
и един ден съм бил по морските дълбочини. 26 Много пъти съм бил и в пътешествия; в 
опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици в 
опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в 
опасност между лъжебратя; 27 в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и 
жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота; 28 и, освен другите неща, които не 
споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките 
църкви. 29 Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява без да се 
разпалям аз? 30 Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до 
немощта ми. 
ДОМЪТ НА МИХЕЙ ИМА ВЕРСКА СИСТЕМА БЕЗ СТРАДАНИЕ. 
В ДОМ С АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ИМА ЕЛЕМЕНТ НА ОБЩЕНИЕ НА 
НЕГОВИТЕ СТРАДАНИЯ. 
Филипяни 3:10 
за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите 
страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, 
Филипяни 1:29 
защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за 
Него; 

8. ЛИПСА НА РАЗПОЗНАВАНЕ И НАИВНОСТ 
Съдии 17:7-12 
7 И имаше един момък от Витлеем Юдов, град на Юдовите семейства, който беше 
левитин, и е бил там пришелец. 8 Тоя човек замина от града, от Витлеем Юдов, за да 
пришелствува, гдето намери място, и като пътуваше, дойде до Михеевата къща в 
Ефремовата хълмиста земя. 9 И Михей му каза: От где идеш? А той му рече: Аз съм 
левитин, от Витлеем Юдов, и отивам да пришелствувам, гдето намеря място. 10 И 
Михей му каза: Седи у мене и стани ми отец и свещеник; и аз ще ти давам по десет 
сребърника на годината, една премяна дрехи и храната ти. И тъй, левитинът влезе у 
него. 11 И левитинът беше благодарен да седи у човека, и тоя момък му стана като 
един от синовете му. 12 И Михей посвети левитина и момъкът му стана свещеник; и 
остана в Михеевата къща. 
Михей уволнява сина си  и назначава левита, без да провери препоръките му. Той 
познаваше сина си по-добре, отколкото познаваше левита. Това беше неправилен, 
изменнически левит, който търсеше гдето намери място. 
Един истински левит щеше да посочи към Сило. Този левит беше лесно да го 
купиш. 
Свещеничеството беше национално, не лично. 

 В КЪЩАТА НА МИХЕЙ НЯМА СТАНДАРТИ ЗА СЛУЖЕНИЕ. 
 ВСЕКИ, КОЙТО НАРИЧА СЕБЕ СИ БОЖИЙ ЧОВЕК МОЖЕ ДА 

НАМЕРИ РАБОТА ТУК. 
 НЕПРАВИЛЕН, БЕЗРАБОТЕН ЛЕВИТ, БЕЗ ВИДЕНИЕ И ЦЕЛ ИДВА В 

НЕПРАВИЛНИЯ ДОМ.  
 ИЗВЕДНЪЖ ИМА СЛУЖЕНИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ. 
 ТОВА Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЛИПСАТА НА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ. 
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 АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ ИЗДИГА СТАНДАРТА Н А СЛУЖЕНИЕ В 
МЕСТНАТА ЦЪРКВА. РАЗПОЗНАВАНЕТО В ДОМА Е ИЗОСТРЕНО. 

 
АПОСТОЛ ПАВЕЛ ОПИСА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА СТАРЕЙШИНИ: 
1 ТИМОТЕЙ 3, ТИТ 1 

 - НАЗНАЧАВАНЕ В СЛУЖЕНИЕ СЛЕДВА ПЕРИОД НА ИЗЧАКВАНЕ. 
1 Тимотей 5:22 
Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвувай в чужди грехове. Пази себе си 
чист. 

- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФАЛШИВИ УЧИТЕЛИ И ПРОРОЦИ И Т.Н. 
2 Коринтяни 11:12-13 
12 А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят 
причина против мене, та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също 
такива, каквито сме и ние. 13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави 
работници, които се преправят на Христови апостоли. 
2 Петрово 2:1 
Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи 
учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от 
Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. 

9. ДОМ НА САНТИМЕНТАЛНОСТ 
Къщата на Михей е заразена със сантименталност: 

 Майката благославя сина си вместо да го накаже за кражбата. 
Съдии 17:2 
Той каза на майка си: Хилядата и сто сребърника, които ти бяха отнети, за които 
ти и прокълна, още изговори клетвата като слушах аз, - ето, среброто е у мене; аз го 
взех. А майка му рече: Благословен да е моят син от Господа. 

 Нейният син беше назначен за свещеник, въпреки че не беше от левитски 
сан. 

Съдии 17:5 
И тоя човек Михей, като имаше капище за богове, направи ефод и домашни идоли, и 
посвети един от синовете си, който му стана свещеник. 

 Нейният син беше бързо заместен от левита. 
Съдии 17:12 
И Михей посвети левитина и момъкът му стана свещеник; и остана в Михеевата 
къща. 

 Михей помоли левита да му бъде баща, но скоро завършва като баща на 
левита. 

Съдии 17:10-11 
10 И Михей му каза: Седи у мене и стани ми отец и свещеник; и аз ще ти давам по 
десет сребърника на годината, една премяна дрехи и храната ти. И тъй, левитинът 
влезе у него. 11 И левитинът беше благодарен да седи у човека, и тоя момък му стана 
като един от синовете му. 
КОГАТО ОТСЪСТВА АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ, САНТИ-
МЕНТАЛНОСТТА КОНТРОЛИРА ДИНАМИКАТА НА ДОМА. 
АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ ПОКАЗВА ЯВНО, ЧЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е 
ОСНОВАНО НА ИСТИНА, НЕ НА ЧУВСТВО. 
Анания и Сапфира (Деяния на Апостолите 5) умират посред апостолска благодат. 
Павел и Варнава се разделиха поради конфликта между истина и чувство. 
(Деяния на Апостолите 15:37-40) 
Блудникът получава корекция и дисциплина (1 Коринтяни 5). 
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10. ПОВЪРХНОСТЕН ДОМ 
Съдии 17:10-11 
10 И Михей му каза: Седи у мене и стани ми отец и свещеник; и аз ще ти давам по 
десет сребърника на годината, една премяна дрехи и храната ти. И тъй, левитинът 
влезе у него. 11 И левитинът беше благодарен да седи у човека, и тоя момък му стана 
като един от синовете му. 
В тази къща езикът на завета се използва разпуснато. 
С настоящи думи Михей казва на левита „Искам да ми бъдеш баща”. 
Всичко това е основано на външна преценка: 

 Мъжът е от Витлеем. 
 Нарича себе си левит. 

Левитът е нает като баща – в следващия стих той става син. 
АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ Е ЗАГРИЖЕНА ЗА ДЪЛБОЧИНАТА. 
Римляни 11:33-36 
33 О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са 
непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му! 34 Защото, "Кой е 
познал ума на Господа, Или, кой Му е бил съветник?" 35 или, "Кой от по-напред Му е 
дал нещо, Та да му се отплати?" 36 Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. 
Нему да бъде слава до векове. Амин. 
Ефесяни 3:13-19 
13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй 
като те са за вас слава, - 14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия 
Господ Исус Христос], 15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на 
земята, 16 да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво 
чрез Неговия Дух във вътрешния човек, 17 чрез вяра да се всели Христос във вашите 
сърца, тъй че закоренени и основани в любовта 18 да бъдете силни да разберете 
заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и 
дълбочината, 19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да 
обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. 

   11. ЛЪЖЛИВА СИГУРНОСТ               
Съдии 17:13 
Тогава каза Михей: сега зная, че Господ ще ми стори добро, защото имам левитин за 
свещеник. 
Михей  вярваше, че щеше да преуспява, защото сега имаше левит, който да му 
служи в скинията – неговата външна структура беше пълна. (Той имаше точно 
копие на Ковчега на Завета. Всичко, от което се нуждаеше беше левит, за да 
осъществи видението му.) Но това беше лъжлива система на поклонение. 
БОГ НЕ МОЖЕ ДА БЛАГОСЛОВИ НЕИСТИНСКОТО. ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА 
БЛАГОСЛОВИ ТОВА, КОЕТО Е РОДЕНО ОТ ПЛЪТТА.  
1 Йоан 5:14 
 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата 
воля, Той ни слуша; 
 УВЕРЕНОСТТА Е ОСНОВАНА НА БОЖИЯТА ВОЛЯ.                        
Михей уповаваше на  структура, която не беше санкционирана от Бог. 
Упованието му беше плътско. 
 Филипяни 3:3 
защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа 
Исуса, и не уповаваме на плътта. 
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АПОСТОЛСКАТА БЛАГОДАТ РАЗКРИВА, ЧЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯТА СА 
РЕЗУЛТАТ ПО-СКОРО ОТ ПОСЛУШАНИЕ, ОТКОЛКОТО ОТ ВЪНШНИ 
СТРУКТУРИ. ТЕЗИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИЗИСКВАТ СПАЗВАНЕ НА 
НЕБЕСНИЯ ОБРАЗЕЦ. 
БЛАГОЧЕСТИЕТО, ДОБРИТЕ ДЕЛА И Т.Н. СА МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ, 
КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ВЪТРЕШНА ПРОМЯНА В СРЕДА НА 
АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ. 
1 Тимотей 4:8 
Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, 
понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. 
Римляни 6:16-18 
16 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, 
комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, 
което докарва правда? 17 Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие 
се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени, 18 и, 
освободени от греха, станахте слуги на правдата. 
Римляни 6:22 
Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, 
че отивате към светост, на която истината е вечен живот. 
Тит 3:8 
Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали 
в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за 
човеците. 
БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ДУШАТА (ВЪТРЕШНА ПРОМЯНА) Е СВЪРЗАНА С 
ВЪНШНО БЛАГОДЕНСТВИЕ. 
3 Йоан 1:2 
Любезни, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява 
душата ти. 

12. ПРОГРЕСИВНА ГРЕШКА 
Съдии 17:10 
И Михей му каза: Седи у мене и стани ми отец и свещеник; и аз ще ти давам по десет 
сребърника на годината, една премяна дрехи и храната ти. И тъй, левитинът влезе у 
него. 
Съдии 18:19-20 
19 А те му рекоха: Мълчи! тури ръката си на устата си, та дойди с нас и бъди ни 
отец и свещеник. По-добре ли ти е да бъдеш свещеник на дома на един човек, или да 
бъдеш свещеник на едно племе и на един род в Израиля? 20 На това свещеникът 
сърдечно се зарадва, и, като взе ефода, домашните идоли, и изваяния идол, отиваше си 
всред людете. 
Съдии 18:31 
Така те си поставиха изваяния идол, който Михей бе направил, и който оставаше там 
през цялото време, когато Божият дом беше в Сило. 
БИДЕЙКИ СВЕЩЕНИК НА ЕДНО ЕДИНСТВЕНО СЕМЕЙСТВО, ЛЕВИТЪТ СЕ 
ПРЕСЕЛИ, ЗА ДА СТАНЕ СВЕЩЕНИК НА ДАНОВОТО ПЛЕМЕ.  
ПРОКЛЯТИЕТО НА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО СЕ РАЗПРОСТРАНИ 
ГЛАВОЛОМНО. 
В ОТСЪСТВИЕТО НА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ГРЕШКАТА НАРАСТВА. 
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КОГАТО ПАВЕЛ НАПУСНА ЕФЕС, НАВЛЯЗОХА ВЪЛЦИТЕ. 
Деяния на Апостолите 20:29-32   
29 Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които 
няма да жалят стадото; 30 и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще 
говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. 31 Затова бдете и 
помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки 
един от вас. 32 И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, 
което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени. 
В ОТСЪСТВИЕТО НА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ ОНЕЗИ ХОРА ОТ АЗИЯ СЕ 
ОТВЪРНАХА ОТ ПАВЕЛ. 
2 Тимотей 1:15                
Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и 
Ермоген. 

13. ОТСЪСТВАЩ БАЩА/ЦАР 
Гласът на бащата на Михей отсъства. Също така в Израел нямаше цар. 
Това представя липсата на апостолска благодат. 
Съдии 17:6 
В ония дни нямаше цар в Израиля; всеки правеше каквото му се виждаше угодно. 
Съдии 18:1 
В онова време нямаше цар в Израиля; и в ония дни Дановото племе си търсеше 
притежание, гдето да се засели, защото до оня ден не беше им се паднало наследство 
между Израилевите племена. 
1 Коринтяни 4:15-16 
15 Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи 
нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. 16 Затова ви се 
моля, бъдете подражатели на мене. 
 


