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ФАЛШИВОТО (ПРОРОЧЕСКО) ИЗМЕРЕНИЕ 
УРОК 34 (ABC) 
 
Материал за четене: 3 Царе 13 глава 
 
ОБЯСНЕТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСТИНСКОТО И ФАЛШИВОТО 
ИЗМЕРЕНИЕ СПОРЕД КАКТО СА ПОКАЗАНИ В ЖИВОТА НА МЛАДИЯ И 
СТАРИЯ ПРОРОК. 
 
ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ – ОТГОВОРИ   (Урок 34 ABC) 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИСТИНСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ 

1. ИЗПРАТЕН ОТ БОГА 
3 Царе 13:1 
И ето, един Божий човек дойде от Юда във Ветил чрез Господното слово, а Еровоам 
стоеше при жертвеника за да покади. 
 

2. НОСИ БОЖИЕТО СЛОВО 
3 Царе 13:2 
И човекът извика против жертвеника чрез Господното слово казвайки: Жервениче, 
жертваниче, така говори Господ: Ето, син ще се роди на Давидовия дом, на име Йосия, и 
ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе и човешки 
кости ще се изгорят върху тебе. 
 

3. АТАКУВА ОЛТАРА/ЖЕРТВЕНИКА, НЕ ЛИЧНОСТТА/ЧОВЕКА 
3 Царе 13:2 
И човекът извика против жертвеника чрез Господното слово казвайки: Жертвениче, 
жертвениче, така говори Господ: Ето, син ще се роди на Давидовия дом, на име Йосия, и 
ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе и човешки 
кости ще се изгорят върху тебе. 
 

4. КОНФРОНТИРАЩ 
3 Царе 13:1 
И ето, един Божий човек дойде от Юда във Ветил чрез Господното слово, а Еровоам 
стоеше при жертвеника за да покади. 
 

5. СЛОВОТО НЕ СЕ ВРЪЩА ПРАЗНО 
2 Летописи 34:1-5 
1 Йосия бе осем години на възраст когато се възцари, и царува в Ерусалим тридесет и 
една година. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи в пътищата на 
баща си Давида, без да се отклони на дясно или на ляво. 3 В осмата година на царуването 
си, като бе още млад, почна да търси Бога на баща си Давида; а в дванадесетата година 
почна да чисти Юда и Ерусалим от високите места, от ашерите, от ваяните идоли, и от 
леяните. 4 В неговото присъствие събориха жертвениците на Вааловците; и изсече 
кумирите на слънцето, които бяха върху тях, и сломи ашерите и ваяните и леяните 
идоли, и като ги стри на прах, разпръсна го върху гробовете на ония, които бяха им 
жертвали. 5 Изгори и костите на жреците на жертвениците им, и така очисти Юда и 
Ерусалим. 
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6. ПОТИСКАН ЗАРАДИ РЕФОРМАЦИЯТА (ПОЗИЦИОНИРАНЕ) 
3 Царе 13:4 
А когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника във 
Ветил, простря ръката си от жертвеника и рече: Хванете го. И ръката му, която 
простря против него, изсъхна, така щото не можа да я потегли надире към себе си. 
 

7. ПРИЕТ ЗАРАДИ ПРОЯВЛЕНИЕТО 
3 Царе 13:5-7 
5 Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника, според 
знамението, което Божият човек даде чрез Господното слово. 6 Тогава царят 
проговаряйки, каза на Божия човек: Изпроси, моля, благоволението на Господа твоя Бог, и 
моли се за мене, за да ми се възстанови ръката. И тъй, Божият човек се помоли Господу; 
и ръката на царя му се възстанови и стана както беше по-напред. 7 Тогава царят каза на 
Божия човек: Дойди с мене у дома и обядвай, и ще ти дам подарък. 
 

8. ПОКАЗВА БЛАГОВОЛЕНИЕ/БЛАГОДАТ КЪМ ГОНИТЕЛЯ/ОПРЕСОРА 
3 Царе 13:4-6 
4 А, когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника във 
Ветил, простря ръката си от жертвеника и рече: Хванете го. И ръката му, която 
простря против него, изсъхна, така щото не можа да я потегли надире към себе си. 5 
Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника, според 
знамението, което Божият човек даде чрез Господното слово. 6 Тогава царят 
проговаряйки, каза на Божия човек: Изпроси, моля, благоволението на Господа твоя Бог, и 
моли се за мене, за да ми се възстанови ръката. И тъй, Божият човек се помоли Господу; 
и ръката на царя му се възстанови и стана както беше по-напред. 
 

9. РЕШЕН ДА СЕ ПОКОРЯВА НА БОГ 
3 Царе 13:7-10 
7 Тогава царят каза на Божия човек: Дойди с мене у дома и обядвай, и ще ти дам подарък. 
8 Но Божият човек рече на царя: Ако щеш да ми дадеш половината от дома си, няма да 
вляза с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място; 9 защото така ми бе 
заръчано чрез Господното слово, което ми каза: Не яж хляб там, нито пий вода, и не се 
връщай през пътя, по който си отишъл. 10 Така той си тръгна по друг път, и не се върна 
през пътя по който бе дошъл във Ветил. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФАЛШИВОТО (НЕИСТИНСКОТО) ИЗМЕРЕНИЕ 
1. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАНЕ В „СЕГА“-ТО / СЕГАШНОТО 

3 Царе 13:11 
Сега (KJV) А във Ветил живееше един стар пророк; и синовете му дойдоха та му 
разказаха всичките дела, които Божият човек бе сторил онзи ден във Ветил; разказаха 
още на баща си и думите, които бе говорил на царя. 

ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ ЖИВЕЕ В СЕГАШНОТО, НЕ ПРОСТО В 
МИНАЛОТО. 
 
2. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ИСТОРИЧЕСКИ АСОЦИАЦИИ 

Старият пророк живееше във Ветил. Ветил имаше богата, изпъстрена със събиттия 
история. 

 Авраам разпъна шатрата си и издигна олтар там. 
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Битие 12:8 
От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си, 
Ветил оставаше на запад, а Гай - на изток; и там издигна олтар на Господа и призова 
Господното име. 

 Това беше мястото, където Яков видя ангели да се изкачват и слизат. 
Битие 28:12-19 
12 И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и 
Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. 13 И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм 
Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята на която лежиш ще дам на 
тебе и на потомството ти. 14 Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния 
пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез 
твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. 15 Ето, Аз съм с тебе и 
ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, 
докле не извърша това, за което ти говорих. 16 А като се събуди Яков от съня си, рече: 
Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. 17 И убоя се, и рече: Колко е 
страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна. 18 На 
сутринта, като стана Яков рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, 
изправи го за стълб, и изля масло на върха му. 19  И наименува онова място Ветил {Божий 
дом.}; а преди името на града беше Луз. 

 Яков издигна олтар там. 
Битие 35:1 
След това Бог каза на Якова: Стани, иди във Ветил и живей там; и там издигни олтар на 
Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава. 
Битие 35:7 
И там издигна олтар и наименува мястото Ел-Ветил {Т.е., Бог на Ветил.}, защото 
когато бягаше от лицето на брата си, там му се яви Бог. 

Историите от миналото на Ветил придават непосредствена достоверност. 
Еровоам завзе Ветил заради историческата му стойност в миналото и установи 
неправилно поклонение (calf worship). По този начин Ветил противостоеше на храма и 
поклонението в Ерусалим. 
Старият пророк живееше във Ветил. Той печелеше достоверност чрез исторически 
асоцоации. 
Фалшивото измерение печели достоверност, чрез исторически асоциации. То се свързва 
с църква, която Бог е използвал мощно в миналото. То използва историята за да се 
валидира. То прави някакви исторически асоциации, по-важни от сегашната реалност. 
Ако вашата църква има успешна история от миналото, ще привлече фалшивото 
измерение. 
 
3. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ТИТУЛЯРНА (ИМАЩ САМО ТИТЛАТА, НО НЕ И 

СИЛАТА) ВЛАСТ 
3 Царе 13:18 
А той му каза: И аз съм пророк както си ти; и ангел ми говори чрез Господното слово, 
казвайки: Върни го със себе си у дома си за да яде хляб и да пие вода. Обаче той го 
лъжеше. 

Младият пророк не се заблуди от царя, олтара, храната, каденето или идолите, но бе 
измамен от пророк, който претендираше, че е като него. 
Младият пророк не знаеше, че злото можеше да оперира в някого с идентични 
характеристики. 
Фалшивото измерение използва външни белези – титли, начин на обличане (напр. 
якичка) и т.н. 
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(Титулярната власт е белег за несигурност относно Божия призив. Тя може да разкрие 
невалидност) 
 
4. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ФАБРИКУВАНЕ 

3 Царе 13:18 
А той му каза: И аз съм пророк както си ти; и ангел ми говори чрез Господното слово, 
казвайки: Върни го със себе си у дома си за да яде хляб и да пие вода. Обаче той го 
лъжеше. 

Старият пророк излъга за да му повярват. Той хвана младия пророк на честотите на 
фамилиарността. Той знаеше, че младия пророк оперираше на честотите на 
проявленията – затова лъжата трябваше да е на свръхестествено ниво – „ангел ми 
говори“   
ТОЙ ИЗЛЪГА ЗА ДА ВКАРА ИСТИНАТА В ДОМА СИ. 
 
5. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ АКУРАТНИ ПРОРОЧЕСКИ ИЗРАЗИ 

3 Царе 13:20-24 
20 А като седяха на трапезата, Господното слово дойде към пророка, който беше го 
върнал, 21 та извика към Божия човек, който беше дошъл от Юда, и рече: Така говори 
Господ, понеже ти не послуша Господното слово, и не опази заповедта, която ти даде 
Господ твоят Бог, 22 но се върна та яде хляб и пи вода на мястото, за което Той ти рече 
да не ядеш хляб, нито да пиеш вода там, затова тялото ти няма да се положи в гроба на 
бащите ти. 23 И след като човекът беше ял хляб и пил, старият пророк оседла осела на 
пророка, когото бе върнал. 24 А като си отиде той, лъв го намери на пътя и го уби; и 
тялото му бе простряно на пътя, и оселът стоеше при него; също и лъвът стоеше при 
тялото. 

Старият пророк пророкува акуратно. Акуратните пророчески изрази могат да 
излязат от фалшиво измерение. 

 ФАЛШИВИ ПРОРОЦИ С АКУРАТНИ ДЕКЛАРАЦИИ 
Матей 24:5 
защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. 

 САУЛ ПРОРОКУВА 
1 Царе 10:11 
И като видяха всички, които го познаваха по-напред, че, ето, пророкуваше между 
пророците, тогава людете казваха едни на други: Що е станало на Кисовия син? и Саул ли 
е между пророците? 

 ДОРИ МАГАРЕ МОЖЕ ДА Е АКУРАТНО 
Числа 22:28-31 
28 Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаама: Що съм ти сторила 
та ме биеш вече три пъти? 29 А Валаам рече на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, 
да имах нож в ръката си! сега бих те заклал. 30 И ослицата рече на Валаама: Не съм ли аз 
твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг 
път да ти правя така? А той рече: Не. 31 Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той 
видя ангела Господен стоящ на пътя с гол нож в ръката си; и преклони глава и падна на 
лицето си. 
 

6. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ДИСКРЕДИТАЦИЯ 
3 Царе 13:24-26 
24 А като си отиде той, лъв го намери на пътя и го уби; и тялото му бе простряно на 
пътя, и оселът стоеше при него; също и лъвът стоеше при тялото. 25 И, ето, човеци 
като минаваха видяха тялото простряно на пътя и лъва стоящ при тялото; и като 
дойдоха, известиха това в града, гдето живееше старият пророк. 26 А когато пророкът, 
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който го беше върнал чу, рече: Това е Божият човек, който не послуша Господното 
слово; затова го предаде Господ на лъва, та го разкъса и го уби, според словото, което 
Господ му говори. 

Младият пророк влезе в храма, прокле олтара и си тръгна. По-късно беше убит от лъв. 
Никой не знаеше за ролята на стария пророк в смъртта на младия пророк. Всичко, което 
другите видяха бе гостоприемството на стария пророк. Хората щяха да заключат, че 
младият пророк е умрял, защото е проклел олтара – Бог го е наказал. Чрез оркестриране 
смъртта на младия пророк, старият пророк дискредитира младия  и укрепи своята 
позиция във Ветил. 
 
7. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ВЪНШНО ПРОЯВЛЕНИЕ 

3 Царе 13:29-30 
29 И пророкът вдигна тялото на Божия човек та го качи на осела и занесе го; и старият 
пророк дойде в града си за да го оплаче и да го погребе. 30 И положи тялото му в своя 
гроб; и плакаха над него,казвайки: Уви, брате мой! 

Старият пророк показно прояви християнска загриженост (макар да знаеше, че в тази 
ситуация това е против Божията воля). Той открито оплака младия пророк, наричайки 
го свой брат. 
 
8. ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКИ АСОЦИАЦИИ 

3 Царе 13:31 
И като го погреба, говори на синовете си казвайки: Когато умра, погребете и мене в 
гроба, гдето е погребан Божият човек; турете костите ми при неговите кости;“ 

Години по-късно пророчеството на младия пророк се изпълни. Хората искаха да посетят 
гроба на акуратния пророк, който назова Йосия по име. Те щяха да открият костите на 
стария пророк до костите на младия пророк. Заключението им щеше да е че костите на 
стария пророк са до костите на младия,  защото той е бил негов ментор (наставник). 
Старият пророк знаеше, че може да е само кост до кост – никога „кост от кост“. 
Фалшивото измерение иска да е в същата локация (гроб) като истинското. 
 
САУЛ ИСКАШЕ ВАЛИДИРАНЕ ЧРЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРОРОК 
САМУИЛ. 

1 Царе 15:28-31 
28 И рече му Самуил: Господ откъсна днес Израилевото царство от тебе и го даде на 
един твой ближен, който е по-добър от тебе. 29 Па и Силният Израилев няма да излъже, 
нито да се разкае; защото Той не е човек та да се разкайва. 30 А той каза: Съгреших; но 
сега стори ми чест, моля пред старейшините на людете ми и пред Израиля, и върни се 
с мене, за да се поклоня на Господа твоя Бог. 31И тъй, Самуил се върна и отиде след 
Саула; и Саул се поклони на Господа. 

 
ЦЕЛИ НА ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ 
1. ВАЛИДИРАНЕ НА ГРЕШКА(НЕАКУРАТНОСТ) ЧРЕЗ МЪЛЧАНИЕ 

3 Царе 13:11 
А във Ветил живееше един стар пророк; и синовете му дойдоха та му разказаха всичките 
дела, които Божият човек бе сторил онзи ден във Ветил; разказаха още на баща си и 
думите, които бе говорил на царя. 

Синовете на стария пророк са били очевидци на събитията случили се в храма. Има 
голяма вероятност синовете да са обслужвали олтара. Няма запис старият пророк 
някога да е говорил срещу жертвеника във Ветил. Неговото мълчание е трябвало да 
бъде разбрано като приемане на олтара. Вероятно той е пратил синовете си да му 
свършат мръсната работа, за да запази своята достоверност. 
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Мълчанието на Илий валидираше синовете му. 
Давид никога не смъмри Адония – Адония прие това за валидация. 
Идолът на ревността в храма (Езекил 8) – мълчанието на свещениците и хората трябва 
да е било прието за валидиране. 
ФАЛШИВОТО ИЗМЕРЕНИЕ ВАЛИДИРА НЕАКУРАТНОСТ. 
 
2. НЕАКУРАТНОСТ ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРЕЗ ПОКОЛЕНИЯТА 

3 Царе 13:33-34 
33 Но след това Еровоам не се върна от лошия си път, но пак правеше от всякакви люде 
жреци за високите места; който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на 
високите места. 34 И това нещо беше грях за Еровоамовия дом, поради което да бъде 
изтребен и погубен от лицето на земята. 
След разцепването на олтара и изцелението на ръката му, Еровоам може би щеше да се 
промени. Обаче смъртта на младия пророк беше изтълкувана като съд от Бога за 
неуважение към жертвеника. Дискредитацията на младия пророк изглеждаше като 
валидиране на Еровоамовите пътища/начини – поради това Еровоам не се върна от 
лошия си път. 

Неговият път стана модел за други – познат като пътя на Еровоам. 
3 Царе 15:34 
Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоама, и в греха му, чрез който 
направи Израиля да греши. 
 
3 Царе 16:2 
Понеже, като те издигнах от пръстта, и те поставих вожд на людете Си Израиля, ти 
ходи в пътя на Еровоама, и направи людете Ми Израиля да съгрешат, та да Ме 
разгневят с греховете си 
 
3 Царе 16:19 
за греховете, с които съгреши, като върши зло пред Господа, и ходи в пътя на Еровоама 
и в греха, който той стори, като направи Израиля да греши. 
 
3 Царе 22:52 
Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си, и в пътя на майка си, и в пътя 
на Еровоама, Наватовия син, който направи Израиля да греши; 


