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Какво представлява основната концепция? 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

навсякъде по време на земното Му служение, да отидат по целия свят и да 

създават ученици от всички народи, Той им заръчва да научат тези нови ученици 

на всичко, на което Той е научил самите тях ( Матея 28:18-20). 

 По-късно апостол Павел заръчва същото на Тимотей: „И каквото си чул от 

мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да 

научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

 От 1951 година насам нашият екип е съветвал и общувал с десетки хиляди 

студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

• Много от членовете на Църквата (включително хора от църкви, които 

почитат нашия Господ и се поучават в Неговото Слово), не са сигурни, че са 

спасени. 

• Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

• Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

В стремежа си да посрещне тези три основни нужди и да обучава Христови 

последователи „Агапе България“ издаде серия от книжки под заглавието „Как да 

…“ или „Основни концепции“. В тях се разглеждат много от основните истини, 

проповядвани от Исус и учениците Му.  

„Основната концепция“ е идея или истина, която може да бъде предавана от 

един човек на друг и след това на трети, от едно духовно поколение на друго, без 

да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

на печатни материали, филми, видеокасети и аудиокасети на всички най-

говорими езици в света. Така Бог може да ги употребява, за да променя живота на 

десетки милиони хора.  

За да усвоите тези концепции, внимателно прочетете всяка от тях поне шест 

пъти1. Така  ще се подготвите да ги предавате на други, „които ще са способни да 

научат и други“. Усвоявайки тези основни материали и учейки и други да правят 

същото, вие ще спомогнете за достигането на благата вест за Христос до милиони 

хора. По този начин ще можете да допринесете значително за изпълнението на 

великото поръчение в нашето поколение. 

 

 

 

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Да се подготвим за вълнуващо преживяване 
 

Какво преживяване бихте определили като „вълнуващо“ за вас? 

Спускане с кану по планинските бързеи в горещ летен ден... 

Или бясно каране по състезателна писта с двеста километра в час... 

Или изкачване по стръмните скали на Алпите... 

Или сафари в пустинята? 

Позволете ми да ви представя едно от най-големите вълнения, които човек 

би могъл да преживее - даването чрез вяра. 

Повечето хора не гледат на даването като на нещо вълнуващо. В тази 

книжка искам да ви покажа как можем да превърнем даването в точно такова 

преживяване. Но нека преди това ви разкажа за Дебора, една християнка, 

стигнала до това невероятно откритие. 

Наскоро завърнала се в Щатите от мисионерското поле, тя научила, че един 

от синовете на съседите й е пострадал сериозно. Семейството нямало здравна 

осигуровка и страдало не само физически, но и финансово. 

Загрижена за неотложната им нужда, Дебора се прибрала в стаята си да се 

моли. „Господи, какво искаш да направя?“ - попитала тя. Тогава почувствала 

подтик от Господа да даде на съседите си пари. Като проверила банковата си 

сметка, открила, че там имало само някакви си 200 долара. 

„Господи, да им дам ли 25 долара?“ - попитала тя в молитва. С останалите 

175 долара смятала да преживее до края на месеца. Чакайки тихо отговора, тя 

почувствала, че Господ й казва: „Не, искам да дадеш 100 долара.“ 

„Буца заседна в гърлото ми - споделя тя. - Това беше половината от всичко, 

което имах. Продължих да питам Господа, но отговорът Му си остана същия - 100 

долара.“ 

Накрая тя попълнила чек и докато го правела, се помолила. „Господи, 

направих каквото поиска от мен, така че сега ще трябва да се погрижиш за моите 

нужди.“ 

С чувство на радост и очакване Дебора занесла чека на семейството от 

другата страна на улицата. С този свой жест тя много насърчила семейството, а 

нея Бог благословил изобилно. След два дена тя получила по пощата чек на 

стойност 100 долара. Три дена по-късно при нея се отбила жена, която й оставила 

чек на стойност 200 долара. 
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„Пет дена след като написах чека за съседите, получих 500 долара от 

неочаквани източници - казва Дебора. - Бях удивена от Бога и от начина, по който 

Той работи.“ 

Подобно на Дебора и на много други християни, които са се научили да се 

покоряват на Божиите принципи за настойничеството, вие също може да 

изпитате вълнението от даването чрез вяра. 

Но най-напред е необходима подготовка. На следващите няколко страници 

искам да ви разкажа как можете да сторите това. Съветвам ви да прочетете тази 

книжка внимателно и с молитва, като подчертавате важните моменти и си водите 

бележки в полето, за да може след това да правите бързи и лесни справки. После 

споделете тези принципи със своя съпруг или съпруга, с близък приятел и с други 

християни, които познавате, и най-вече с хората, които обучавате като ученици. 

Разбиране за настойничеството 

В самото начало трябва да разберем смисъла и важността на настойничеството. 

В Новия Завет има две различни думи, които описват настойника. Едната 

носи смисъла на възпитание на децата и управление на господарския дом. 

Другата набляга на ролята на този, който управлява имота. И в двата случая 

настойникът надзирава делата и имуществото на друг човек. 

Думите са слаби, за да предадат огромното значение на настойничеството. 

Настойничеството над всичко, което Бог ни поверява в живота, стои в основата на 

даването. Ние сме в състояние да се радваме на всичко, което имаме, единствено 

поради Божията благодат и доброта. Той е положил в ръцете ни управлението над 

всичко, притежавано от Него. Като наш върховен Господар Той ни държи 

отговорни за начина, по който се грижим за повереното ни (Матей 25:14-30; 

Римляни 14:12). 

Тази библейска концепция ни помага да разберем много за смисъла на 

нашия живот като християни. Ние сме тук, за да прославяме Бога чрез разумното 

използване на бремето, способностите и материалните си средства. Нашият 

Господ идва на земята, за да потърси и спаси погиналото. Той ни е заповядал да 

продължим мисията Му, като се включим в изпълнението на Великото поръчение 

в нашето поколение. 

Моето намерение е да ви помогна да из-пълните Божията цел за вашия 

живот. Ще ви посоча библейския начин да инвестирате разумно в Божието 

царство и така да увеличите плодотворността си за Христос. 

Вярност 

Верността е друго качество, което ни помага да даваме. Апостол Павел казва: „А  

това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен“ (1 
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Коринтяни 4:2). Да бъдем верни означава да може да се разчита на нас - да бъдем 

непоколебимо и неотменно покорни на това, което Бог ни поверява. 

Верният настойник преценява своите възможности и използва даденото му 

от Бога по такъв начин, че да получи възможно най-добрите резултати. 

Богоугодно отношение 

Отношението на настойника е изключително важно. Павел ни наставлява: „Всеки 

да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; 

защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце“ (2 Коринтяни 9:7). 

Гръцката дума преведена „на драго сърце“ е hilaros, която означава също 

„весел и шумен, необуздан изблик на радост“. Боговдъхновеното, направлявано от 

Светия Дух настойничество е даване с очакване, въодушевление, радост, възхвала 

та дори с усмивка. Всъщност Бог цени хората, които дават на драго сърце, защото 

те са открили колко вълнуващо е да даваш. 

Съзнаване на отговорностите на настойника 

Една от основните отговорности и привилегии на плодоносния настойник е да 

споделя вестта за Божията любов и прошка чрез Исус Христос - вестта, която 

променя живота. Нашият Господ заповядва на всички християни: „Идете по целия 

свят и проповядвайте благовестието на всяко създание“ (Марк 16:15) и 

„създавайте ученици измежду всички народи“ (Матей 28:19). Тази заповед, която 

Църквата е нарекла Велико поръчение, е привилегия и задължение на всеки 

човек от всяко поколение, който изповядва Христос като Спасител и Господ. 

Ако ние с вас, както и християните по целия свят, се покорим на призива на 

Господа да управляваме своето време, способности и материални средства, ще 

осигурим не само огромно количество пари за разпространението на Божието 

царство, но и всички други средства, необходими, за да може благата вест да 

достигне до милиарди хора и Великото поръчение да бъде изпълнено в нашето 

поколение. 

Матей 6:21 съдържа основната истина, касаеща посвещаването ни: 

Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. 

Човек може да разбере много за духовния живот на един християнин и за 

това колко вярно изпълнява настойническите си задължения по нещата, които 

той цени. Начинът, по който използваме своето време, способности и пари, 

показва ясно на какво сме посветени духовно, защото човек дава за нещата, които 

цени най-много. 
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Да се радваме на изобилните Божии благословения 
 

Бог е предвидил даването чрез вяра да бъде радост за нас. Когато почитаме и 

прославяме Бога чрез верността и покорството си като настойници, Той ще ни 

обсипва с радост. Ще превърне даването във вълнуваща част от християнския ни 

живот. 

Искате ли и вие да се включите в приключението? 

Ще ви представя шест истини, които можете да следвате, за да изпитате 

изобилните Божии благословения вследствие своето вярно настойничество. 

Всичко, което „притежаваме“, принадлежи на Бога 

Всичко, което имаме, е наше по благодат, като подарък от Бога. Всичко 

принадлежи на Него. Псалмопевецът казва: „Господна е земята и всичко, което 

има в нея, вселената и тези, които живеят в нея“ (Псалм 24:1). Божието право на 

собственост е вечно и непроменимо. Той никога не се е отказвал от това Свое 

право - и никога няма да го направи. 

Като настойници трябва да осъзнаем, че в Христос ,живеем, движим се и 

съществуваме“ (Деяния 17:28). Исус Христос ни е създал (Колосяни 1:15-18). Той 

ни е купил със Своята скъпоценна кръв (1 Петър 1:18-19). И Бог Го е поставил да 

бъде наш Господ (Ефесяни 1:20-23). Така че целият ни живот - нашата личност, 

влияние, материални ценности, всичко - дори и нашите успехи - са Негови. 

Бог ни е поверил известен период от време, уникални способности и 

достатъчно материални блага, за да изпълним волята Му за нашия живот. 

Задачата ни като верни настойници е да управляваме тези дарове по начин, който 

в най-голяма степен прославя името Му. 

Даването е по-блажено от вземането 

В книгата Деяния са записани думите на Господ Исус: „По-блажено е да дава човек, 

отколкото да получава“ (Деяния 20:35). Тези думи чух за първи път като момче, 

след това когато бях агностик и после като млад християнин. Тогава не можех да 

разбера как даването може да е по-добро от получаването. Сега, когато съм 

християнин от дълги години, от личен опит и от наблюденията си над много хора 

разбирам добре защо е „по- блажено да дават, отколкото да получаваш“. 

Даването води до изобилие. Когато даваме щедро от себе си и от всичко, 

което притежаваме, като материален израз на духовното ни покорство към 

Христос, Бог на свой ред задоволява изобилно нашите нужди (Лука 6:38). Това е 

така независимо дали сме богати или бедни и независимо дали служим на Бога в 

страна, която се радва на голямо материално благополучие, или в бедни части на 

света. Апостол Павел казва: 
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А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее 

щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без 

да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго 

сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всяко благо така, че като имате винаги и 

във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във 

всяко добро дело. 

А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи 

вашето семе за сеене и ще прави да изобилстват плодовете на вашата правда, за 

да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето 

служение произвежда благодарение на Бога (2 Коринтяни 9:6-8,10-11). 

Повечето християни не знаят да дават, нито косато имат много, нито когато 

са бедни и затова не виждат изпълнението на това обещание. Ето защо те са 

неудовлетворени и не разбират причината за това. 

Човек никога не може да даде повече от това, което Бог може да даде. Бог 

следва един принцип - Неговите благословения винаги надминават многократно 

това, което Му даваме. 

Истините от Божието свято, боговдъхновено Слово са универсални. 

Принципът на изобилното благословение не важи само за богатите и известните, 

нито само за живеещите в богати и благоденстващи страни. Той е валиден за 

всички хора навсякъде, които се покоряват на Бога и следват принципите за 

даване, записани в Словото Му. По-нататък ще се спра по-подробно на този 

въпрос. 

Даването поставя начало на един безкраен кръговрат от радост. Бог дава, 

ние получаваме. Ние даваме, Той получава. Тогава Той умножава даденото от нас 

и ни го връща като допълнителни средства. Важно е да запомним, че Бог е този, 

Който пръв започва този процес на благославяне. Добавената стойност е 

предназначена не само да ни награди за даденото, но и да разшири 

възможностите ни да даваме. И кръгът се завърта отново и отново (2 Коринтяни 

9:10). 
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Макар всичките богатства във вселената да принадлежат на Бога, малко 

хора са склонни да споделят с другите поверената им от Него част. Когато човек 

започне да дава, Бог го благославя с повече средства, така че да е в състояние да 

дава още повече. Ако нарушим този процес в нашата част от кръга, Той вероятно 

ще потърси друг, на когото може да има доверие и чрез когото може да излива 

Своите благословения. В книгата Притчи се казва: 

Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие; а друг се скъпи без 

мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде 

наситена; и който пои, сам ще бъде напоен (Притчи 11:24-25). 

Моят добър приятел Дон Престън се счита за средно заможен човек. На 12 

години той започна първата си работа в един супермаркет след училище. Още от 

самото начало той даваше поне 10% от доходите си за Божието дело. Дон 

работеше усърдно и Бог го благославяше изобилно. 

Дон се ожени млад и с жена си отгледаха три деца. В същото време той 

напредваше в кариерата си. На 29-годишна възраст, след като цели 11 години 

беше завеждал месния отдел в различни супермаркети, той започна своя 

търговия с месо на едро и дребно. Тогава той и семейството му решиха да дават на 

Господа най-малко 15% от годишните си доходи възлизащи на 6 000 долара. 

Скоро след това Бог увеличи годишния им доход от 6 000 долара на 21 000 

долара, после 37 000, 62 000, 85 000, 100 000 и нагоре. 

„След петнайсет години продадохме фирмата си на една по-голяма 

компания. Успешно инвестирахме капитала си на стоковата борса и две години 

работихме в християнска организация на самоиздръжка. После чухме за 

евангелизационната работа на християни в родните им страни. 

Служението им процъфтяваше, а за издръжката на семействата им бе 

необходимо много по-малко, отколкото за издръжката за чуждестранните 

мисионери - в някои страни по-малко и от 100 долара месечно.“ 

„Няколко бързи изчисления ме убедиха, че, ако отново започна да работя и 

печеля пари за издръжката на местни работници, ще умножа ефективността си от 

петдесет до сто пъти. Като давам по 50 000 долара годишно, само за двадесет 

години бих могъл да дам цял един милион долара за Божието дело.“ 

Ентусиазирано подкрепен от семейството си, Дон изостави плановете си да 

работи към Кемпъс Крусейд фор Крайст и се захвана здраво с изпълнението на 

своя двайсетгодишен план да печели с цел да раздава. Заедно със сина си започна 

бизнес с машини в Грийнвил, щата Южна Каролина, и верен на решението си, Дон 

дава 50% от доходите си, плаща 33% данъци, а с останалото живее скромно. 

Нещата потръгнаха много по-добре, от-колкото очакваше. Само за десет 

години той успя да спечели един милион долара, давайки по-голямата част от 
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парите за проекта Нов живот 2000 - всеобхватна програма за евангелизиране на 

света, чиято цел е благата вест да достигне до милиардите хора, които все още не 

са чули за Христос2. 

Съпругата на Дон, Вирджиния, почина през 1987 г. Сега той и втората му 

жена, Джийн, работят, за да дадат за Господното дело още един милион долара. Те 

търсят други мъже и жени, които да направят същото. 

Божието обещание в Притчи 11:24-25 важи за всеки. Независимо дали сте 

богати или бедни, вие също може да давате, за да получите, за да давате, за да 

получите, за да давате отново. Бог познава сърцата ви и знае дали може да ви се 

довери, както на Дон Престои, да затваряте кръга правилно - като давате. 

Тук искам да ви предупредя. Не се разочаровайте, ако Бог не ви върне 

веднага, както в случая на Дебора и Дон. Бог може да ни благословя по безкрайно 

много начини. Неговият план може да бъде различен от нашия. Бог познава 

истинските ни нужди и ние трябва да Му позволим да извърши онова, което е 

най-добро за нас. Бог може да ни дари с по-крепко здраве и сили, за да работим. 

Той може да ни насочи към по-добра работа, да ни помогне да намалим разходите 

си или да промени навиците ни за харчене, така че да можем да живеем по-добре 

със досегашните си доходи. Той може да ни научи да бъдем доволни от това, което 

имаме, така че да се наслаждаваме по-пълноценно на живота си. Павел казва: 

Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко 

нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, 

и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко 

имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява (Филипини 4:12-13). 

Много християни разбират погрешно същността на благословението. Като 

Павел и Йов е човек, живял както в охолство, така и в мизерия. Истинското 

богатство е да живеем и да даваме така, както Бог ни призовава, разчитайки на 

Него да посреща всичките ни нужди. 

Даваме чрез вяра 

Казано накратко, да даваме чрез вяра означава да разчитаме на обещаното от 

Бога и да даваме щедро с очакването Бог да снабдява нужното ни. 

Тази концепция съдържа три елемента. Първо, Бог е абсолютният източник 

на нашите средства. Второ, даването се основава на Неговите ресурси, а не на 

нашите. Трето, Христос е връзката ни с неизчерпаемите богатства на Бога. 

Апостол Павел излага тези основни положения в писмото си до 

християните във Филипи, където казва: 

 
2 Дон  Престон е един от основателите на History`s Handful,  група от хиляда души, всеки от които 
се е посветил да даде поне по един милион долара на Campus Crusade for Christ International/ Нов 
живот 2000 за подпомагане изпълнението на великото поръчение. За повече информация за Нов 
живот 2000 вижте приложение А. 
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А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в 

слава в Христос Исус (Филипяни 4:19). 

Нека се спрем за малко на този стих. 

Бог ще снабди. Ние живеем в хуманистично общество и за нас е много лесно 

да повярваме, че човекът е източникът на богатството. Когато се намираме в 

нужда, най-лесното е да се обърнем за помощ към хора или към институции. Бог 

наистина използва хората и институциите, за да се грижи за човешките нужди, но 

те са само средствата, а не източникът за това. 

Според Своето богатство. Нашият небесен Баща държи небесните и 

земните богатства в ръцете Си. Бог казва: „Моя е вселената и всичко, което има в 

нея“ (Псалм 50:12). Когато Бог дава, Той не го прави според размера на нуждата 

ни, а според Своите необятни богатства и въз основа на правото Си да ги 

разпределя. В добри и в лоши времена Неговите средства остават винаги 

стабилни и неизчерпаеми. 

В Христос Исус. Исус Христос заявява, че притежава цялата власт на небето 

и земята (Матей 28:18). Ние получаваме изобилните Божии благословения чрез 

Христос (2 Коринтяни 8:9). Нашият Господ оставя Своите небесни богатства, става 

като един от нас, така че нито една човешка нужда не Му е непозната, и умира на 

кръста заради греховете ни. Когато се завръща при Своя Отец, Бог отново Му дава 

всичко, което е оставил, включително и неизчерпаемите Му богатства. 

Каквото посеем, това ще пожънем 

На третия ден от сътворението Бог заповядва: „Да произрасти земята крехка 

трева, трева семе носна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, 

чието семе да е в него на земята и стана така“ (Битие 1:11). 

Освен физическо този принцип има и духовно приложение. Павел пише: 

„Каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта 

си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот“ 

(Галатяни 6:7-8). 

Апостолът дава ясно да се разбере, че законът за сеенето и жъненето е в 

сила и за материалните блага, както видяхме по- горе в 2 Коринтяни 9. Този закон 

включва четири основни принципа. 

Първо, за да пожънем нещо, трябва преди това да сме посели семе. 

Независимо дали даваме пари, вещи или някакво друго средство за размяна, 

даденото от нас е посятото семе, от което ще чакаме реколта. 

Второ, за да имаме изобилна реколта, трябва да сме засели най-доброто си 

семе. Не е достатъчно да се сее заради самото жънене. Бог иска най-доброто от 

нас, защото Той използва даденото от нас като база, когато снабдява нуждите ни. 

При Него второто най-добро не върши работа. В отговор на покорството ни Той 
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винаги снабдява съвършено и изобилно. Понеже Той самият е дал най-доброто от 

Себе Си - Своя Син, ние наскърбяваме Божия Дух, когато не даваме най-доброто от 

себе си. 

Това означава, че най-доброто от нашия живот - най-доброто от нашето 

време, способности, собственост, най-доброто от всичко, което притежаваме - 

трябва да бъде поставено на жертвения олтар пред Бога. 

В някои страни е прието семето да представлява първите 10% от доходите. 

В други страни то може да е първото и най-доброто от реколтата или от други 

материални блага (Числа 18:12). Например в знак на благодарност за Божията 

вярност, донесла му победата, Авраам доброволно дава една десета от 

завоюваното в битката на Мелхиседек, царя на Салем и първосвещеник на 

Всевишния Бог (Битие 14:17-20). Несъмнено завоюваното включва разнообразни 

скъпоценности. При друг случай, след като Мойсей освещава шатъра в пустинята, 

водачите на Израил докарват покрити волски впрягове като дар за Господа 

(Числа 7:1-5). 

Трето, независимо какво даваме, количеството, което жънем, зависи от 

посятото. Този библейски принцип е основен и е приложим за всяка култура, 

страна и икономическа система, независимо дали става въпрос за свободна 

пазарна икономика, социализъм или разменно натурално стопанство. 

Нашият Господ казва: 

Давайте и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стръскана, 

препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, 

с такава ще ви се отмерва (Лука 6:38). 

Четвърто, изобилна реколта се ражда от най-плодородната почва. Никой 

разумен земеделец не би засял нискокачествено семе на недобре обработена 

почва, като използва остаряла техника. Напротив, той купува най-отбрано семе и 

старателно подготвя почвата с помощта на най-добрите машини и торове, които 

може да си позволи. 

Подобно на сеитбата на добри семена в плодородна почва нашата задача 

като настойници е да се стремим към възможно най-богатата реколта за Божието 

царство. Доброто настойничество не се оценява по размера на даровете ни, а по 

това доколко разумно използваме средствата си. Дали сме добри настойници на 

даден ресурс се определя от това доколко управлението му отразява Божията 

воля за него. 

При вземането на решения аз вярвам в из-ползването на библейския 

принцип на здравия разум, записан в 2 Тимотей 1:7: „Бог ни е дал дух не на страх, 

а на сила, любов и себевладеене“ (англ. превод NKJ - здрав разум). 



13 
 

Себевладеенето, за което се говори в този стих, означава обективно и 

издържано мислене, поставено под ръководството на Светия Дух, „обновено“ 

според Римляни 12:1-2: 

И така, моля ви братя, поради Божиите милости да представите 

телата си в жертва жива, свята, благо- угодна на Бога, като ваше 

духовно служение. И не недейте се съобразява с този свят, но се 

преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит 

каква е Божията воля — това, което е добро, благоугодно на Него и 

съвършено. 

Съществува огромна разлика между благоразумието, което невярващите и 

плътските християни са склонни да използват, и здравия разум, следван от 

верните на Христос християни3. Първите разчитат на човешката мъдрост, като 

изключват Божията мъдрост и сила, а другите, понеже притежават Христов ум, 

постоянно черпят с вяра от Божията мъдрост и напътствия. 

Съветвам ви да прилагате принципа на здравия разум и с неговата помощ 

да определяте как точно да инвестирате в Христовото царство. Избягвайте да 

давате, водени от чувствата си. Импулсивното даване заради самото даване и 

даването за начинания и организации, където с даренията може да се 

злоупотреби или да се разхищават, е не само лошо настойничество, но е и 

противно на Божията воля и наскърбява Духа. Вероятно различни организации 

отправят призиви към вас да инвестирате в многобройни техни начинания. 

Внимателно преценете важността на служението и намеренията на тези хора и 

последвайте напътствията на Светия Дух. 

Не се притеснявайте да задавате въпроси. Проучете състоянието на 

„почвата“. Проверете финансовата стабилност и сигурност на организацията, 

която иска финансовата ви подкрепа; разберете каква част от дарението 

действително ще се използва за начинанието и дали то наистина ще бъде 

използвано за Божия слава. Също така ви насърчавам с оглед ученичеството и 

благовестването да прецените ефективността на църквата или организациите, 

които апелират за финансова подкрепа. 

Даваме, за да се прославя Бог 

Като настойници на Божието богатство, ние имаме само една цел - да прославяме 

Бога. Ако не определим ясно приоритетите си, присъщите на ежедневието ни 

финансови разходи могат лесно да отклонят погледа ни в друга посока. Божието 

Слово ни служи за това. 

Най-важното е Бог. На второ място идва семейството. Тъй като семейството 

е първата институция, създадена от Твореца (Битие 1:27-28), върховенството на 

Бога и нуждите на семейството не са в противовес. Напротив, грижата за 

 
3 За повече информация по този въпрос вижте Приложение Б 
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семейството е поставена от Бога отговорност и доказателство за вярата ни (1 

Тимотей 5:8;6:8). Бог се прославя, когато невярващите виждат сила на Христос да 

променя живота на хората вследствие нашите грижи за бедните, сираците и 

вдовиците и вследствие даването от времето, способностите и средствата ни за 

организации, работещи за благото на обществото. 

Но на първо място по важност стоят обичането, покоряването и 

прославянето на Бога. В основните си задачи като настойници трябва да даваме 

първенство на Бога и на даването от времето, силите и средствата си за 

изпълнението на Великото поръчение на Христос. Това означава да даваме за 

Божието царство чрез местната си църква и мисионерски организации, които 

вярно прославят Господа, проповядват Неговото свято Слово и активно работят в 

изпълнение на Великото поръчение. Да се инвестират поверените ни от Бога 

средства в църква или мисия, които не са свързани пряко с ученичество, 

евангелизиране и изпълнение на Христовите заповеди, включително и на 

Великото поръчение, е белег на неразумно настойничество. 

Даваме от сърце 

Доброто настойничество не означава само да знаеш и да следваш принципите и 

приоритетите на даването. Мотивите също имат определяща роля. 

Богоугодните мотиви извират от радостното и любящо Бога сърце. Ние 

даваме, за да угодим на Бога и да изразим любовта си към Него. Даваме в знак на 

покорство на заповедта на Господа да събираме съкровища на небето. Даваме, за 

да бъдем канал, по който Божиите изобилни ресурси текат към този крайно 

нуждаещ се свят. Даваме, за да подпомогнем изпълнението на Великото 

поръчение, като така спомагаме за прогласяването на благата вест за Христос по 

целия свят (Лука 12:42-44; 1 Тимотей 6:5,6; 2 Коринтяни 5:14,15,18,19; Матей 

28:19). Изключително важно е със силата на Светия Дух да поддържаме правилни 

основанията си, ако искаме да постигнем тази цел за Божия слава. 

Защо толкова често търпим неуспех точно в тази област? Защото слушаме 

измамното си сърце и живеем егоистично. Покланяме се на материализма на 

света и затова не успяваме да отвъртим кранчето, което позволява на изобилните 

Божии благословения да потекат в живота ни. В резултат на това затъваме във 

финансова зависимост. 

Как да я избегнем? На следващите страници искам да ви покажа как да 

управлявате финансите си и да освободите вярата си, за да преживявате 

удовлетворението, предвидено от Бога за всички християни. 
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Бог иска да сме финансово свободни 
 

Навярно във вестниците или по телевизията сте попадали на привлекателни 

реклами, обещаващи финансова независимост. Каква чудесна перспектива! 

Въпреки че Бог е благословил материално много от Своите деца, повечето от нас 

могат само да мечтаят за финансова независимост. Обаче всеки християнин-

настойник, който вярно изпълнява Божия план за даване, спестяване и 

разходване, може да се радва на финансова свобода. 

Финансова свобода значи да имаме достатъчно, за да снабдяваме нужното 

на семейството си и да даваме щедро и с радост за Божието дело. 

Бог желае да бъдем финансово свободни, за да Го поставяме на първо място 

в живота си и да чуваме Неговия глас с готовността да Го последваме винаги и 

навсякъде. 

Ако Божият план е такъв, защо много християни са финансова зависими? 

Много просто. Понеже не разбират и не се покоряват на библейските принципи за 

настойничество, те се поддават на светската философия за парите. Обременяват 

се с тревоги по материалното в живота и правят малко или не правят почти нищо 

за Божието дело. 

Смятам, че днес материализмът е най- голямата пречка за 

разпространението на благовестието по света. Вероятно това е въпросът, за чието 

безкрайно обсъждане и интелектуализиране носим най-тежка вина. Когато опре 

до материални ценности, ние доста умело можем да се само убеждаваме, че не 

само се нуждаем от тях, но и че сме ги заслужили. 

Това не означава, че не бива да се наслаждаваме на живота. Всъщност Исус 

обещава изобилие в живота за всички, които Го обичат и Му се покоряват (Йоан 

10:10). Изпълненият със Светия Дух християнин се наслаждава на живота повече 

от всеки друг. Онова, за което искам да си помислите, е за осигуряването и 

поддържането на кои материални средства отделяте твърде много време. 

Материализмът не е проблем само на западния свят. Хората от всички 

страни и култури - от Ню Йорк до Париж, от Калкута до Найроби и до най-

закътаните местенца по течението на Амазонка - се борят с някаква форма на 

материализъм. 

Вицепрезидентът по международните въпроси на Кемпъс Крусейд Бейли 

Маркс разказва следната история: 

Веднъж един мой приятел посетил пастор в отдалечено село В 

Африка. Къщата му била много бедна - направена от измазани с кал пръти, 

пръстен под, с оскъдна и грубо изработена покъщнина. 
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Приятелят ми попитал пастора: „Кой е най-трудния проблем в 

служението ти, с който се сблъскваш?“ 

Без да се двоуми, пасторът ударил с ръка по масата и извикал: 

„Материализмът! Ако хората ми имат едно прасе, искат две. Ако имат две 

прасета, искат крава или няколко крави... “ 

Когато за пръв път чух този разказ, се смях много. После обаче 

осъзнах колко вярно е това.  

Човек може да открие удовлетворение и истински смисъл в живота не в 

материализма, а във вярното настойничество над повереното му от Бога. 

Ще споделя шест конкретни неща, които можете да направите, за да 

осигурите финансова свобода за себе си и за семейството си. 

Познавайте и изпълнявайте Божията воля за парите си 

Божията воля за парите не е забулена в тайна. Принципите за 

настойничество в Библията ясно разкриват Божиите намерения. Когато 

решенията ни се основават на тези принципи, ние ще живеем в трайна финансова 

свобода. 

Всяко влагане на време, способности и средства трябва да се ръководи от 

вече споменатия принцип на здравия разум освен ако Светият Дух не ни води по 

по-специфичен начин. Освен това е добре да потърсим и мъдрия съвет на зрели 

християни, които успешно прилагат библейските принципи на даването. 

Въпреки всичко, в живота ни ще възникват и сложни ситуации, за които 

нито духовните принципи, нито съветите предлагат конкретно разрешение. Ще се 

чудим: В коя посока да тръгна? Как да разбера със сигурност дали решението ми е 

правилно? Но и тогава Бог ни предлага Своите напътствия. 

Апостол Павел ни съветва: „И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за 

който бяхте и призвани в едно тяло“ (Колосяни 3:15). Какво означава това? 

Мирът е дар, но и отговорност. Светият Дух ни ръководи чрез присъствието 

или липсата на мир в сърцето ни. Когато вземаме правилните решения, ние сме 

спокойни дори и в трудни ситуации. А когато действията ни не са в съответствие 

с Божия план, се чувстваме неспокойно и несигурно. 

Няма по-добър начин да разберем Божията воля за финансовите си 

решения от  този да основаваме действията си на принципите на Божието Слово и 

след това да помолим Бога да ни насочи чрез Своя мир в сърцата ни. 

Дишайте финансово 

Истинската финансова свобода изисква духовно здраве. Говоря за принципа на 

духовното дишане от много години. При духовното дишане човек издишва 
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нечистотата на греха, като го изповядва. Библията обещава, че, ако изповядваме 

греховете си пред Бога, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни 

очисти от всяка неправда (1 Йоан 1:9). 

Да изповядаме греха си означава да приемем Божието мнение по въпроса - 

да се съгласим, че грехът ни е неправда и натъжава Бога, да признаем, че Бог вече 

ни е простил поради Христовата смърт и пролятата от Него кръв на кръста и да се 

покаем (да променим отношението си), тоест чрез силата на Светия Дух да 

обърнем гръб на греха си и да променим поведението си. 

След това вдишваме чистотата на Божията праведност, като с вяра 

изповядваме, че сме изпълнени с Неговия Дух въз основа на Божията заповед в 

Ефесяни 5:18 и обещанието Му в 1 Йоан 5:14-15. По този начин ние молим Бога да 

ни води, направлява и укрепва.  

Както духовното дишане поддържа духовното ни здраве, така и 

„финансовото дишане“ запазва финансовата ни свобода и благополучие. 

Издишваме финансово, като изповядваме, че съгрешаваме, когато 

претендираме, че поверените ни от Бога ресурси са лично наши и ги задържаме 

встрани от Божието дело, убедени, че, след като сме ги получили, значи ги 

притежаваме. 

Вдишваме финансово, когато признаваме господството на Бога над цялото 

ни време и всичките ни таланти и материални средства и когато разделяме с 

другите изобилието на даденото ни от Бога. 

Този простичък акт на вяра обаче изисква цялостно и необратимо 

посвещаване на всичко в живота ни на Бога. 

Разработете финансов план 

Финансовият план в писмена форма поставя граници за икономическите ни 

решения и ни дава възможност да измерим напредъка си към финансова свобода. 

Разработването на такъв план не е трудно. За отправна точка служи 

семейния бюджет. Планът предвижда нашите нужди, желания и предпочитания и 

така се превръща в средство за определяне на приоритетите и за очертаване на 

стратегическите краткосрочни и дългосрочни цели, определящи разходите ни. 

Освен това, бюджетът ни заставя да мислим, преди да купуваме, и така държи 

разходите в съответствие с целите ни и ни помага да живеем скромно и успешно 

да управляваме финансовите си средства. 

Ще ви предложа един разумен подход за разработване на плана. 

Първо трябва да предвидите ежемесечните си разходи за храна, 

консумативи и др., като също включите застраховки, спестявания за сезонни 
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разходи (ваканции и празници) и дългосрочни нужди (такси за образование на 

децата и пенсионни осигуровки). 

След като сте изработили бюджета, обещайте пред Господа да живеете 

според него. Разбира се, може да се наложи бюджетът периодично да се коригира 

в зависимост от инфлацията и променящите се обстоятелства. 

Всеки доход, надвишаващ нуждите в бюджета, може да се счита за излишък. 

Например, когато през годината получите допълнителни доходи, а вече 

разполагате с достатъчно средства за обезпечаване на бюджета, приемате че Бог 

ви ги дава за подпомагане на други или за инвестиране в Неговото дело. Така 

може да разглеждате и всички увеличения на заплатата над сумата, необходима 

за нуждите ви. С определянето на средствата за лични нужди не само ще се 

радвате на финансова свобода, но и ще можете да давате значително за Божието 

дело, когато Бог ви благославя. 

Не ви съветвам да ограничавате личните си разходи дотолкова, че да ви е 

трудно да преживявате нормално в обществото, в което Бог ви е поставил. Просто 

искам да ви призова да не се поддавате на ценностната система на хората, за 

които увеличението на доходите води веднага до увеличение на личните разходи. 

Не е задължително с напредването на възрастта ни Бог да ни възнагради и с по-

висок жизнен стандарт без реално отчитане на нуждите ни. Той ни благославя, 

така че да имаме достатъчно да задоволяваме собствените си нужди и да ни 

остане излишък, който да споделяме с радост с другите (2 Коринтяни 9:8). А това, 

разбира се, включва трупането на съкровища на небето за подпомагане на 

изпълнение на Великото поръчение. 

Управлявайте заемите си 

Доброто настойничество изисква да живеем скромно и разумно да управляваме 

заемите си. 

Павел ни поучава: „Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг 

да се обичате“ (Римляни 13:8). Много християнски водачи приемат, че това 

означава никога да не вземаме пари на заем. Аз не съм съгласен с тях. В много 

случаи например на едно младо семейство му се налага да вземе заем за 

уреждането на домакинството си. По принцип закупуването на скъпо струващи 

вещи, да кажем къща или кола, обикновено изискват вземането на заем. 

Истинската опасност не се крие в задоволяването на нуждите, а в само 

угаждането, в лошото планиране, в липсата на дисциплина и в алчността. 

Стремежът на Сатана е християните да имат дългове, защото 

безпокойството и отчаянието ги правят безсилни и така той ги държи духовно 

неефективни и безплодни. Поради тази причина верният настойник никога не би 

взел в заем повече от това, което може да изплати, като внимателно управлява 

доходите си. 
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Инвестирайте в Божието царство Всеки християнин трябва да прецени как 

може с даването си да подпомогне спечелването на възможно най-много хора за 

Христос и обучаването им в ученичество. Но не унивайте, ако не можете да дадете 

много финансови средства. 

Бог измерва стойността на нашия дар съобразно всичко, което 

притежаваме. Както в случая с вдовицата, дала двете дребни монети (Лука 21:1-4), 

Бог е доволен и почетен, когато даваме жертвоготовно. Тогава Той по 

свръхестествен начин умножава дара и задоволява както нашите нужди, така и 

нуждите на другите. Бог е доволен и когато даваме щедро от изобилието, 

получено от Него. Може да използвате тези ресурси целенасочено за 

разпространяване на благовестието на Исус Христос до милионите, които все още 

не са Го приели. 

Предлагам ви да давате минимум 10% от доходите си за Господното дело. 

Това може да бъде реалистично начало за вас като настойник, който иска да 

почита и прославя Бога с поверените му средства. 

Даването на 10% се нарича даване на „десятък“ и е възприето от много 

християни днес като начин за системно даване. Самата дума десятък означава 

една десета част. Тя обикновено се отнася за 10% от доходи или капитал, дадени 

за Божието царство. Десятъкът или даването на по- голям процент от доходите 

трябва да играе съществена роля в настойничеството, ако се стремим да се 

покоряваме на заповедта на Господа да се включим в изпълнение на Великото 

поръчение. 

Бог постановява даването на десятък в Стария Завет през периода на 

Мойсей. Мнозина оспорват валидността на даването на десятък днес под 

претекст, че ние вече не живеем под закона, изискващ десятък, а по благодат. Те 

твърдят, че, след като тогава се е давало най-малко 10%, то сега, под благодатта, 

трябва да даваме несъмнено повече според успеха на работите си (1 Коринтяни 

16:2). На тази основа мнозина защитават даването на процент от доходите, без 

това непременно да е 10%. Аз съм на същото мнение. За много хора обаче 

десятъкът е добро начало. 

Нека дам един пример. Мой приятел, който току-що бе започнал да 

опознава реалността на своето спасение, попитал своя пастор дали Бог ще е 

доволен, ако вместо 10% дава 5% от доходите си. Пасторът отговорил: „А ти ще 

бъдеш ли доволен на 50% от спасението и от всички благословения, които Бог 

пази за теб?!“ От моя гледна точка е немислимо в светлината на великата 

Христова жертва на кръста човек, който живее по благодат, да дава по-малко, 

отколкото евреите са давали по закон. Затова под десятък аз разбирам даването 

на поне 10% от доходите или капитала за целите на Божието дело - не защото 

законът изисква това, а като израз на благодарност. 
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По благодат Бог снабдява каквото ни е нужно според принципа на жътвата: 

„Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Галатяни 6:7). Апостол Павел казва: 

„Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне“ 

(2 Коринтяни 9:6). Да даваме твърде малко за Господното дело днес е равносилно 

на „ограбване на Бога“ така, както и в дните на Малахия. Ето какво казва Господ 

на Израел: 

Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче Ме крадете... в десятъците и в 

приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да! целият тоя 

народ Ме крадете. 

Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома 

Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да 

ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така 

чеда не стига място за него (Малахия 3:8-10). 

Макар Христос да ни е изкупил „от проклятието на закона, като стана 

проклет за нас“ (Галатяни 3:13), Бог разполага с начини да ни накаже, когато не 

даваме, и да ни възнагради, когато сме верни настойници. Забележете думите, 

които чрез пророк Агей отправя към водачите на Юда: 

Така говори Господ на Силите: Този народ казва: Не е още времето, което 

щяло да дойде, времето да се построи Господният дом. 

Затова Господното Слово дойде чрез пророк Агей и каза: Време ли е самите 

вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава 

пуст? Сега, така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си. 

Посяхте много, но малко събрахте; ядеше, но не се насищате; пиете, но не се 

напивате; обличате се, но на никого не му е топло; и надничарят приема 

заплатата, за да я сложи в скъсана кесия“(Агей. 1:2-6). 

Били ли сте в подобно положение? Сякаш всичките ви пари изтичат. 

Работите усилено, но изоставате все повече. Банковата ви сметка сякаш се 

стопява. Бог не се е променил. По времето на Агей Той счита за най-важно да 

възстанови физическото Си присъствие сред хората на земята, като накара 

израилтяните да построят отново Неговия храм в Ерусалим. В епохата на 

Църквата днес физическото присъствие на Бога сред хората расте с разрастването 

на Църквата. Как точно става това? Чрез благовестване и ученичество, чрез 

финансово подпомагане на изпълнението на Великото поръчение в знак на 

покорство на Господната заповед. 

Задайте си следните въпроси : 

1. Кое е най-значителното нещо, което някога ми се е случвало? 

2. Кое е най-значителното нещо, което мога да направя за другите? 
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3. Ако причината за идването на нашия Спасител е да потърси и спаси погиналото, 

разпространяването на благата вест продължава ли да бъде водеща цел за Бога и 

днес? 

4. Очаква ли Бог от мен като християнин да участвам 6 разпространяването на 

благата вест и така да изпълнявам Великото поръчение? 

5. Ако имам възможност да давам средства за евангелизиране и ученичество, Бог 

очаква ли от мен да го направя? 

6. Ако пренебрегна възможността да давам значително за осъществяването на 

водещия Божи приоритет, мога ли да очаквам Бог да е доволен от мен? 

7. Ако Той не е доволен от начина, по който управлявам поверените ми средства, 

какво може да направи, за да привлече вниманието ми? 

Въпреки че живеем в епохата на благодатта, принципите от времето на 

Агей остават в сила. 

Каква е главната задача на човека? Да прославя Бога и да се радва на 

вечното Му присъствие. А как прославяме Бога? Исус обяснява това в Йоан 15:8: „В 

това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои 

ученици.“ 

С други думи, най-важното нещо, което ние с вас като вярващи можем да 

правим, е да влагаме своето време, способности и средства в разпространяването 

на най-радостната вест  - благата вест за Божията любов и прошка чрез Господ 

Исус Христос, докато тя стигне до всеки, който иска да чуе. 

Под благодатта Христовата любов ни принуждава. Не бива да 

злоупотребяваме със свободата на новия завет. Трябва да се вслушваме в нашия 

справедлив и праведен Бог и да постъпваме отговорно пред Него. 

За да изпитваме Христовото присъствие и небесната радост, ние трябва да 

се покоряваме на заповедите Му, касаещи всичко в живота ни. Исус казва: „Който 

има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който ме обича ... ще му се явя 

лично. И Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него, и ще направим 

обиталище у него“ (Йоан 14:21,23). 

Изпитвате ли присъствието на Христос в живота си? Познавате ли Неговата 

радост, любов, мир, ръководство? Ако отговорът ви е отрицателен, възможно ли е 

причината за това да е вашето непокорство на Божиите заповеди? Като задържате 

средствата, които Бог ви е поверил за Неговото дело, вие Му отнемате 

възможността да ви благослови и животът ви става безплоден и безрадостен. 

Моята най-голяма радост е да бъда Божи инструмент за разгласяване на 

евангелието. Ние вече не принадлежим на себе си. Купени сме с цена, 

скъпоценната кръв на Господ Исус Христос. Времето, способностите и средствата 
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ни са начин да изразим благодарността си към нашия велик и славен Бог и Баща 

за всичко, което е направил, за да имаме присъствието Му. 

Тъй като под благодатта всичко, което имаме, принадлежи на Бога, ние 

даваме една десета или повече не по изискване на закона, а в знак на покорство, 

преклонение и любов. Аз вярвам, че ние сме непокорни на Бога, когато сме 

нехайни по отношение на даването и настойничеството. И както Бог наказва 

Своите деца, които живеят по благодат, когато са непокорни, защото ги обича, 

така и неверният настойник трябва да е готов да получи наказание. Нека поясня. 

Аз много обичам синовете си. Помня, когато за първи път ги поех в ръцете 

си. В мига, когато ги прегърнах, почувствах как сърцето ми се привърза към тях. 

Но докато бяха още малки, се налагаше да ги наказвам. Винаги преди и след 

наказанието аз им обяснявах, че ги обичам и че го правя за тяхно добро. 

За да съм сигурен, че разбираха, питах: „Защо ви наказах?“ 

Всеки път през сълзи те отговаряха: „Защото ни обичаш.“ 

Самият факт, че ги наказвах, когато бяха непослушни, не означаваше, че ги 

обичам по-малко, а напротив. 

Така е и с нашето покорство като настойници. Изключително важно е да не 

позволяваме на нищо да ни пречи да даваме десятък и приноси. Бих предпочел да 

пропусна някое ядене или друго задължение, вместо да ограбя Бога, макар и да 

живея по благодат, макар и да зная, че Той ме обича, макар и да зная, че заради 

кръста, празния гроб и присъствието Му в живота ми връзката ми с Него се 

различава коренно от тази на старозаветните вярващи. 

Да сме безотговорни пред Бога, означава да не разбираме значението на 

благодатта. Исус казва, че е добре да даваме десятък (Матей 23:23). Тъй като 

всичко, което имаме, е дар от Бога, да не даваме обратно част от него за 

Господното дело в израз на нашата благодарност и любов е непокорство и може 

да ни навлече наказание. 

Както в книгата на пророк Малахия Бог обещава да благослови изобилно 

Израел за верността му в даването на десятък (Малахия 3:10), вярвам, че и днес 

Бог ще благослови изобилно онези, които редовно и системно дават една десета 

или повече части от придобитото. Когато даването на десятък или редовното и 

щедро даване е белязано с покорство, тогава почвата на сърцето ни става по-

благодатна и по-плодородна и това позволява на Бога да ни благославя. 

Вярвам, че това е духът на принципа от Малахия. 

В даването като израз на благодарност се съдържат три елемента: 

Първо, даването на десятък признава Бога като източник и притежател на 

всичко наше. Смисълът на десятъка е различен от този при нередовно даване, 
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който говори, че се смятаме за собственици на средствата си. Чрез даването на 

десятък ние показваме вярата си, че Бог е причинил увеличението на нашите 

доходи. 

Второ, даването на десятък е доброволен акт на поклонение. На Вешил 

Яков казва: 

Ако Бог бъде с мене и ме опази в това пътуване, на което отивам, и 

ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в 

бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и този камък, който 

изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, което ми дадеш, 

ще дам десятък на Теб (Битие 28:20-22). 

Ако все още не давате десятък или повече, трябва да помислите и да 

започнете да го правите в знак на поклонение пред Бога. Така погледът ви ще 

остане насочен към небесния Баща и ще свидетелствате за Неговата милост и 

щедрост към вас. 

Трето, даването на десятък ни учи да поставяме Бога на първо място. 

Мойсей казва: „И десетата част... [е] да се научиш да се боиш всякога от Господа 

твоя Бог“ (Второзаконие 14:23). 

Като системен план за редовно даване на Бога даването на десятък ни 

помага да преодолеем чувствата и ситуациите, които ни пречат да бъдем верни 

настойници и да поставяме Бога на първо място в живота си. Това подреждане на 

нещата по степен на важност ни освобождава от робството на материализма и 

открива път за още по-големи благословения от Бога. 

Директорът на Кемпъс Крусейд в Южна Африка Дон Майерс разказва как 

той и жена му Сю са се научили да упражняват този принцип в живота си. 

„През първите две години, след като повярвахме, Сю и аз съставихме план 

за даване на десятък. Планът включваше увеличение от 1% всяка година и така 

до достигането на заветните 10%. Понеже по това време давахме само някакви си 

4%, пред нас стоеше дълъг и трудоемък процес. Придържахме се към този план 

две години, но той приличаше на бавно вадене на зъб! 

Тогава взехме ново решение - да скочим изведнъж от 6% на 10%. Това се 

оказа сравнително безболезнена процедура, която донесе неизпитвана дотогава 

финансова свобода и мир в семейството ни. Бяхме насърчени да изпробваме нов 

скок. 

Като служители на Кемпъс Крусейд от 1968 до 1972 г. поддържахме 

скромно ниво на даване малко над десетте процента. След това, докато се 

подготвяхме за заминаването си в Африка през 1973 г., по време на една 

конференция на служителите на движението чухме лекция, която промени 
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живота ни. Лекторът каза, че най-добрият отговор, който вярата дава при 

финансова криза, е увеличаването на степента на настойничество. 

След като се молихме и мислихме над този радикален принцип, решихме да 

го следваме по време на работата си в Африка. През шестнайсетте години служене 

там шест пъти се сблъскахме с остри финансови кризи. Всеки път с вяра 

увеличавахме процента, даван на Бога. И всеки път Господ разрешаваше 

проблемите. Когато напуснахме Африка, вече давахме 38%!“ 

Дали принципът на десятъка важи за нашето време и способности по 

същия начин, както важи и за парите ни? Убеден съм, че това е така. 

Даването на 10% от времето ни за Бога не е непосилна задача. Много от 

Божиите деца дават много повече време. 

Възможностите да посветим времето и способностите си на Бога са 

безгранични. Можете ли да пеете? Или да свирите на музикален инструмент? Да 

правите сладкиши? Може би сте бизнесмен, преподавател, секретарка, 

детегледач, дърводелец, градинар, механик или библиотекар. Помолете Бога да 

ви покаже как да впрегнете способностите си за Негова слава. Попитайте своя 

пастор или водачите на християнски организации във вашия район какви са 

възможностите да използвате времето и способностите си за Христовото дело. 

Насърчавам ви в продължение на шест месеца да давате щедро от своето 

време и умения, както и от средствата си, за да видите как Бог ще умножи 

плодовете от вашите дарове в живота на другите. Неповторимо е вълнението да 

гледаш как твоите средства променят живота на погинали и нуждаещи се хора по 

цялата земя за слава на Бога! 

Давайте приживе 

Тъй като всичко, което имаме, всъщност принадлежи на Бога и Той ни е назначил 

да го управляваме временно, след смъртта си ние оставяме на земята не своите, а 

Божиите пари. Тогава друг поема отговорността за тези средства и жъне ползите, 

предвидени от Бога за нас, които сме натрупали тези средства в началото. 

Много християни се трудят усърдно и оставят средствата си на наследници, 

които не оправдават тяхното доверие. А верният настойник първо задоволява 

настоящите и бъдещите нужди на семейството си и дава за Божието дело, докато 

е още на земята. 

Наскоро мой приятел християнин ми разказа как една жена го назначила за 

изпълнител на своето солидно по размер завещание и го натоварила с 

отговорността след смъртта й да раздаде парите й на християнски служения. 

Вместо това приятелят ми я насърчил сама да раздаде парите си, докато може с 

очите си да види ползата от това. 
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Те се молили заедно и под неговото напътствие и с помощта на други хора 

тя започнала да влага парите си в различни достойни християнски начинания: за 

мисионери и мисионерски организации, за църкви в затруднение и за 

християнски училища. Тя давала щедро, а Бог я благославял изобилно и 

превърнал последните й години в най- паметните и плодотворни години на 

живота й. 

Принципът да даваме приживе важи и за хората с по-скромни възможности. 

Бог работи с нас индивидуално. Аз не мога да ви предложа определен начин на 

живот, нито конкретен план за даване за Христовото дело. Но ви насърчавам да 

използвате средствата си за царството, докато сте в състояние да ги насочвате 

натам, накъдето Бог ви сочи, вместо да разчитате на мъдростта на наследниците 

си. Обърнете се към адвокат, финансист, експерт-счетоводител или борсов агент, 

за да разучите конкретни възможности да давате спестяваното от вас приживе. 

Само в краен случай оставяйте отговорността за управляването на средствата си 

на наследници или изпълнители. Като „давате приживе“, вие ще участвате в 

спечелването на хора за Христос и обучаването им като ученици, докато сте още 

на земята. В резултат на това нашият Господ ще ви явява Себе Си така, както е 

обещал в Йоан 14:21. 

Как да се уповаваме на Бога за своите парични средства 
 

Постоянно променящите се икономически условия са доказателство за 

финансовата нестабилност на целия свят. Вместо да положат упованието си на 

Господа, Който е обещал да задоволи всички техни нужди, повечето християни 

разчитат на своите инвестиции, спестявания и пенсионни осигуровки да им дадат 

сигурност и щастие, но често надеждите им рухват, когато настъпят финансови 

сривове и спестяванията им се стопят. Много хора пропиляват живота си в опити 

да постигнат финансова сигурност в този нестабилен свят. 

От друга страна, желанието на нашия небесен Баща е да се радваме на 

пълноценен и изобилен живот, не обременявани от грижите и стреса, 

съпровождащи надеждите, възлагани на парите и материалните богатства. 

Вместо да разчитаме на светската система, която не може да осигури 

благосъстоянието ни, или да се опитваме сами със собствените си сили да 

задоволяваме нуждите си, Бог ни призовава да се уповаваме изцяло на Него. 

Нека ви предложа начин да освободите вярата си в Бога и да развиете в 

себе си упование в Него по отношение на финансовата си осигуреност. 

Бог заслужава нашето доверие 

Псалмопевецът пише: „Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в 

пещ от пръст, пречистено седем пъти“ (Псалм 12:6). Можем да разчитаме на Бога 

да направи каквото е казал, защото всъщност всичко принадлежи на Този, Който е 
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създал небето и земята и Който е постановил законите, управляващи вселената, и 

Той е далеч по-способен да задоволи нуждите ни, отколкото можем да си 

представим. Авторът на Притчи пише: „Уповавай на Господа от все сърце и не се 

облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя 

пътеките ти“ (Притчи 3:5-6). Насърчавам ви за основа на финансовата си  

сигурност да поставите Господа и Неговите обещания. 

Божието желание е да живеем пълноценно и изобилно 

На всеки покорен християнин нашият Господ обещава живот, изпълнен с радост и 

добри неща, независимо от финансовото му положение. Исус казва на 

последователите Си: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 

10:10). В това щедро уверение се включва и финансовата свобода. 

Вяра наместо страх 

Чувството, което е в състояние да подкопае вярата ни и да ни върне към 

финансова зависимост, е страхът. Когато сме обзети от безпокойство за бъдещето 

си, ние губим способността си да се уповаваме на Бога да посреща нуждите ни. 

Но когато се покоряваме на Божията воля, ние утвърждаваме вярата си и 

отваряме живота си за изобилните Му благословения. 

Апостол Павел пише: „Защото Бог ни е дал дух не на страх...“ (2 Тимотей 

1:7). Насърчавам ви да Му признаете страховете си и да положите бъдещето си в 

Неговите силни ръце. След това прилагайте принципите на Божието Слово 

относно финансовата свобода. 

С молитва Бог да ни дава нужното 

Яков отбелязва: „Нямате, защото не просите“ (Яков 4:2). Нашият Господ казва: 

„Ако пребъдвате в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте, каквото и да 

желаете, и ще ви се сбъдне“ (Йоан 15:7). Вярата изисква действия. Бъдете 

решителни и помолете Бога да ви даде нужното ви. После, в израз на вярата си, 

очаквайте Той да задоволи вашите нужди. Божието Слово казва, че каквото и да 

искаме с вяра и в съответствие с Божията воля, Бог ще отговори (1 Йоан 5:14-15). 

Чисто сърце и чисти мотиви 

За да можем истински да се уповаваме на Бога да бъдем финансово осигурени, 

трябва също така да пазим сърцето и мотивите си чисти. Дори да искаме с вяра, 

няма да получим нищо, ако го искаме с нечисти мотиви. Пак Яков казва: „Просите 

и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия“ 

(Яков 4:3). Насърчавам ви да „дишате духовно“, когато в сърцето ви се промъкнат 

мотиви, които не са угодни на Бога. Изповядвайте лошото си отношение и 

искайте силата на Светия Дух, за да можете да се уповавате на Него да задоволява 

нуждите ви. 
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Стъпка на вяра 

Понякога Бог иска от нас и допълнителна стъпка на вяра. Известният канадски 

евангелизатор и мисионер д-р Осуалд Смит таял изгарящо и неутолимо желание 

„да върне обратно Царя чрез евангелизиране на целия свят“. Цялото служение на 

църквата Пийпълс чърч в Торонто, където бил пастор, било насочено към тази 

цел. Най-важното събитие в годината била четириседмична мисионерска 

конференция. За д-р Смит даването на средства за мисионерство било основно 

задължение на всеки човек - на малки и големи, на обикновени чиновници и 

милионери, на домакини и пенсионери. 

Всяка година той призовавал хората да направят „обещание на вяра“ - да 

определят сумата, която според тях Бог ще им даде над това, което дават редовно, 

за да я дадат за мисионерство дори ако не могат да видят как е възможно това при 

сегашния им бюджет. Не се налагало обещанията да бъдат напомняни. Като по 

чудо всяка година се набирали суми, по-големи от обещаните4. Така милиони 

долари били събрани за мисионерство благодарение на примера и поучението на 

Осуалд Смит. 

„Обещанието на вяра“ не е обет, който непременно трябва да се изпълни. То 

е по- скоро доброволно обещание, основаващо се на вярата ни, че Бог е в 

състояние чрез Своите ресурси да набави онова, което ние не можем да набавим 

чрез нашите. Давам според това, което получаваме от Бога. 

Искам да ви предупредя и още нещо: Бог не иска „обещаването“ на нещо, 

което все още нямаме, да замести даването на това, което Той вече ни е поверил. 

По отношението ни към средствата ни сега може да се съди за това доколко сме 

достойни да ни бъде поверено повече. Въпреки че концепцията за „обещание на 

вяра“ не е ясно развита в Писанията, тя се основава на библейски принципи и 

служи като практична стратегия за насочване на бъдещи средства към Божието 

царство. 

Насърчавам ви с нарастването на вярата ви в Бога и в Неговата любов и 

вярност да се молите и да направите „обещание на вяра“— обещание да дадете 

повече от това, което можете да отделите според сегашните си доходи. 

Вярвайте на думата, дадена от Бога, да ви дава от безграничните Си средства. 

Щедро и с вяра обещайте да подпомогнете изпълнението на Великото поръчение 

чрез своята църква или чрез организация, която е посветена на тази кауза. 

Предприемайки подобна стъпка на вяра, вие свързвате своя краен живот с 

безкрайния Бог, Бога на любовта, силата, мъдростта и богатството, и спомагате за 

промяната на света. 

 
4 Лоис Нийли, „Огън в костите му — официална биография на Осуалд Дж.. Смит“ (Уитън, Илинойс: 
Tyndale House Publishers, 1982) стр.232-33. 
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Мисиите са приоритет за Бога 
 

Изучавам Божието Слово вече четиридесет и пет години и с екипа на нашето 

движение служим в страните, където живеят общо 98% от населението на света, и 

съм убеден, че хората и църквите, които се ползват максимално от Божиите 

благословения, са тези, които участват пряко в подпомагане на изпълнението на 

Великото поръчение (Йоан 14:21-24). 

Притеснява ме фактът, че толкова малка част от финансовите 

благословения, давани на християните от Бога, се използват, за да се подпомогне 

достигането на благата вест до милиардите мъже, жени и деца, които никога не са 

чували името на Исус. 

В Матей 28:19-20 Исус ни дава конкретна заповед: „Идете и създавайте 

ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и 

Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с 

вас през всичките дни до свършека на века.“ Страните, които разполагат с най-

много средства да подпомогнат изграждането на Божието царство, не се 

покоряват напълно на тази заповед. 

Осуалд Смит казва: „Ако срещнете десетима души, които носят огромно 

дърво - деветима от тях, хванали единия край, а десетият, превиващ се под 

другия, къде помощта ви ще е по-нужна? Там, където човекът е сам, разбира се.“ 

Това е пример за неравномерното използване на ресурсите от страна на 

християнските страни за изпълняване на Великото поръчение. 

Брутният национален доход на Съединените щати е 4 000 милиарда 

долара. От тях 3 000 милиарда са доходи на домакинствата, а 1 000 - приходи на 

предприемачите. Каква част от това огромно богатство американците дават за 

мисионерство? Едва 0.5%. Представете си само! Това е само 50 цента от всеки 100 

долара5. 

По последни данни християнският свят изразходва 140 милиарда долара за 

своите църковни бюджети и местно мисионерство, а изпраща само 7,5 милиарда 

зад граница. В областта на книгоразпространението нехристиянските народи са 

получили само 1% от всички християнски книги и издания. 99% от всички 

средства за християнски радио и телевизионни предавания се изразходват в 

евангелизираните страни6. Изчислено е, че 95% от всички пари, събрани от 

църковните бюджети в Северна Америка, се усвояват в страната, 4,5% отиват в 

установени мисии и само 0,5% се изпращат на мисии, които навлизат в нови 

територии. 

 
5 Статистиката е от Американския център за световни мисии (не е актуализирана към 2007 г.). 

6 Статистиката е взета от Дейвид Б. Барет и Tog М. Джонсън, Земното кълбо и как да достигнем 
до него [Our Globe and How to Reach It (Birmingham, AL: New Hope, 1990)] cmp.27. 
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Всичко това натъжава нашия Господ и ние не можем да очакваме 

поотделно или като църкви да получим най-големите Му благословения, докато 

не се покорим напълно на заповедта Му да подпомагаме изпълнението на 

Великото поръчение по света. 

Вярвам, че обиждаме Бога, когато една църква дава по-малко от 10% от 

бюджета си за мисиите по света. Нещо повече, личното ми убеждение е, че 25% до 

50% от бюджета на всяка църква трябва да отива зад граница. Някои църкви като 

Пийпълс чърч в Торонто и Презвитерианската църква Брайърууд в Бирмингам, 

щата Алабама, се стремят да дават най-малко 50% от средствата си за 

мисионерство в знак на покорство на Великото поръчение. 

Представете си само какво влияние биха имали отделните хора и църквите, 

ако влагаха по-значителна част от своите средства там, където нуждата е най-

голяма! Щедрите дарения за мисии в чужбина биха могли да помогнат святото 

Божие Слово, ценни християнски книги и материали за обучение да стигнат до 

хора, които никога не са чували името на Исус, и те да Го приемат като свой 

Спасител. Все по-голяма част от програмите на медиите би могла да се посвети за 

прокламиране на благовестието в области, където няма свидетелстващи 

християни или има, но те са малко, както и в страни, които не приемат 

мисионерска дейност. 

Проверете дали отделяните от църковния бюджет средства за мисии не 

могат да се увеличат и къде. Потърсете организации, служещи в чужбина, чрез 

подпомагането на които можете до се включите в представянето на Исус Христос 

на хората, които не са чували за Него. След това очаквайте Бог да уважи вярата и 

покорството ви към Него, изразени чрез подпомагането на разпространяването 

на най-радостната новина, която светът някога е получавал. 

Приключението 
 

Сега Вонет и аз7 сме много по-въодушевени от нашия Господ и привилегията да 

Му служим, отколкото преди почти четиридесет години, когато решихме да Го 

поставим на първо място в живота си. През пролетта на 1951 г., когато учех 

последна година в богословската семинария Фулър, бях дякон в Първа 

презвитерианска църква в Холивуд и управлявах своите бизнес дела, бяхме 

започнали все повече да осъзнаваме, че да живеем за Христос и да Му служим е 

главното в живота ни. Така че решихме да сключим договор с нашия Господ Исус 

Христос, по силата на който Му предадохме живота си и всичко, което 

притежавахме, включително и парите си. 

В резултат на това днес Вонет и аз притежаваме много малко от благата на този 

свят. Ние сме мисионери за нашия Господ и както всички останали от екипа на 

 
7 Вонет е съпругата на Бил Брайт. Бил Брайт почина през юли 2003 г. (бел. на редактора). 
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Кемпъс Крусейд ние се уповаваме на Бога да снабдява финансовите ни нужди 

всеки ден чрез благочестиви хора, които Той насочва да влагат средствата си в нас 

и служението ни. Въпреки че рядко разполагаме наведнъж с повече от нужните 

ни за няколко дена или седмици средства, винаги се радваме на Божиите 

благословения, обещани на всички, които се уповават на Него и Му се покоряват. 

Ние предпочитаме за всичко, което ни е нужно, да разчитаме на Него, отколкото 

на всички финансови институции в света, взети заедно. 

Наскоро преживяхме едни от най-вълнуващите моменти в живота си, 

свързани с даването. Всичко започна през 1946 г., когато чух д-р Осуалд Смит да 

подканя близо хиляда студенти и младежи, присъстващи на студентска 

конференция във Форест Хоум, да посветят живота си на изпълнението на 

Великото поръчение. Той помоли всеки от нас да напише името си върху картата 

на някоя страна и да подпомага спечелването й за нашия Господ, като се моли и 

дава финансови средства в зависимост от начина, по който Бог го води - и ако 

трябва, дори да даде живота си за достигането на благата вест за Христос до 

жителите на тази страна. Аз написах името си върху Съветския съюз8 и започнах 

да се моля Бог да извърши велики неща в тази страна. 

Когато се ожених за Вонет, тя започна да се моли за Съветския съюз заедно 

с мен. През последните години нашето служение сред руския народ отбеляза 

фантастични резултати - обучени са хиляди пастори и обикновени християни от 

различните републики на бившия Съветски съюз. 

Един ден християнски водач от Съветския съюз дойде в офиса ни и ни 

помоли да открием център за обучение NLTC9 в Москва. Необходимите средства за 

изграждане на такъв център за обучение са 50 000 долара за първата година. По-

късно ми хрумна следната мисъл: Дали за изграждането на този център Бог не би 

могъл да използва моята пенсионна осигуровка? Годините молитва за съветския 

народ и няколкото ми посещения там бяха създали в мен особена любов и 

загриженост за тях. Откривайки център за обучение с помощта на пенсионната си 

осигуровка, аз щях да имам рядката възможност да помогна на хиляди руснаци да 

познават и приемат нашия скъп Господ Исус Христос! Нямах представа на каква 

сума възлизаше пенсионният ми фонд, но с радост обмислях възможността да го 

дам. 

Но най-напред трябваше да обсъдя намеренията си с Вонет. След като 

изслуша докрай моя план и зададе няколко уместни въпроса относно нещата, 

които можеха да бъдат проблем, тя въодушевено се съгласи с предложението. 

Молихме се и решихме да поверим на Господа грижата за старостта ни. 

Проверих колко пари са се натрупали в пенсионния ми фонд. За наше 

учудване той почти напълно покриваше сумата, необходима за обезпечаването на 

 
8 Днешна Русия е част от бившия Съветски съюз. 
9 Програма за обучение как да бъдем ефективни свидетели. 
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първата година от създаването на центъра за обучение. И днес сърцето ми 

продължава да прелива от радост и вълнение, докато разказвам тази история. 

Самата мисъл, че Бог използва пенсионната ми осигуровка за представянето на 

Христос на хиляди хора, ме въодушевява. Не мога достатъчно да се отблагодаря 

на Бога за привилегията да дам от своето време, способности и средства в помощ 

на изпълнението на Великото поръчение. 

Вие посветили ли сте се да подпомагате изпълнението на Великото 

поръчение, като влагате ресурсите си в Христовото царство? Бог призовава хората 

да дават значителна част от средствата си в помощ на изпълнението на Великото 

поръчение в нашето поколение. Той запазва специални благословения за онези, 

които дават щедро от своето време, способности и средства за Неговото дело 

(Йоан 14:21,23). 

Навярно Бог няма да ви накара да се откажете от осигуровките си за пенсия 

заради Христовото дело. Той работи различно и неповторимо в живота на всеки 

от нас. Вонет и аз просто се отзовахме на конкретния Му призив, отправен към 

нас. Но за да бъдат благословението и плодът ви за Божията слава възможно най-

пълни, трябва да се покорявате на волята и насоките Му, следвайки Неговия план 

за живота си. 

Насърчавам ви да разработите своя стратегия за даване, с помощта на 

която да давате благоразумно и в значителна степен за царството на Бога, като по 

този начин бъдете по-ползотворни за Христос. Приемайте Бога като източник и 

собственик на притежанията ви и бъдете готови да отговаряте пред Него за 

своето настойничество. Принасяйте своите дарения на Господ Исус като израз на 

прослава и поклонение. Когато давате, поставяйте Бога на първо място. 

Управлявайте времето, способностите и средствата си, като трупате изобилни 

богатства на небето и така принасяте най-много слава на името Му. Тогава вие 

също ще изпитате вълнението от живота и даването чрез вяра. 

 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да преживеем приключението „даване“ е „основна концепция“. 

Можете да я усвоите, като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, 

според както ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят 

всичко, което съм ви заповядал...“. Апостол Павел ни насърчава да правим същото. 

„И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, 

които са способни и други да научат“ (2 Тимотей 2:2).  
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Направеше списък на ваши познати, които редовно дават за Божието дело. 

Помолете ги да споделят опита си от даването с радостно сърце. 

2. Научете наизуст 1 Солунци 5:18 и размишлявайте върху него всеки път, когато 

не изпитвате благодарност. 

3. Научете наизуст Матей 6:21. Оценете навиците си по отношение на даването и 

харченето на пари, за да проверите къде лежи съкровището ви. 

4. Посочете пример от живота си, който показва, че даването е по-добро от 

получаването. 

5. Научете наизуст Филипяни 4:19. Припомняйте си този стих всеки път, когато 

вярата ви да давате е поставена на изпитание. 

6. Как давате от своето време, способности и средства в помощ на изпълнението 

на Великото поръчение? По какъв начин приносите ви отразяват вашето желание 

да видите как други приемат Божията любов и прошка? 

7. Молете се Светият Дух да ви помогне да определите финансовите си 

приоритети. Запишете ги и ги преглеждайте всеки път, когато правите разходи 

или оценявате финансовото си състояние. 

8. Изчислете колко давате за мисионерство и вижте дали сумата отразява 

приоритетите, които сте си поставили. 

9. В кои отношения проявявате алчност или материализъм? Как това се отразява 

на духовното ви състояние? 

10. Има ли част от паричните ви средства, която не сте предали изцяло на Бога? 

Ако има, защо? Какво ще предприемете, за да промените положението? 

11. Избройте различни начини да давате десятък от своето време и умения. Как 

можете да ги включите сред ежедневните си задължения? 

12. Обобщете казаното в 1 Йоан 2:15-17. Каква е връзката на този пасаж с 

настойничеството? 
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Въпроси за групово обсъждане 
 

1. За да се насърчите взаимно, разкажете как Бог ви благославя, когато давате. 

2. Заедно изучавайте притчата в Матей 25:14-29 и избройте характеристиките на 

добрия и на лошия настойник. Съпоставете ги със съвременния начин на живот. 

3. Споделете един от начините, по които Сатана ви изкушава да давате по-малко. 

Говорете конкретно. Как можете да преодолеете това изкушение? 

4. Избройте няколко начина да споделяте своето изобилие - както материално, 

така и нематериално, с другите. 

5. Представете си, че новоповярвал християнин ви се добери, че се страхува да 

предаде на Бога контрола над средствата си. Какво бихте го посъветвали? 

Обсъдете това в групата. 

Приложение A 
 

Нов Живот 200010 

Нов живот 2000 е подробна програма за евангелизиране на света, разработена за 

целите на изпълнението на Великото поръчение. 

Разделили сме света на 5000 региона, като всеки от тях е населяван от 

близо един милион души. Програмата включва изграждането на център за 

обучение „Нов живот 2000“ във всеки регион. Всеки център за обучение, 

ръководен и обслужван от добре обучени, изпълнени със Светия Дух местни 

християни, ще има собствена стратегия за служение, съобразена с конкретната 

обстановка и култура, която да координира работата по евангелизиране и 

ученичество в региона. 

Стратегията включва използването на филма „Исус“, постоянно действаща 

програма за обучение на водачи, както и други евангелизационни проекти, които 

да дадат възможност на всеки в областта да каже „Да!“ на Христос. 

Програмата за всеки регион включва и основаването на стотици групи „Нов 

живот“ от по десет до тридесет души, предимно новоповярвали християни. Онези, 

които приемат благовестието, ще бъдат включвани в общението на тези малки 

групи. Центърът за обучение „Нов живот“ ще осигурява допълнително обучение 

предимно в областта на „духовното умножаване“, принцип, изграден в 

съответствие с 2 Тимотей 2:2. 

Целите на Нов живот 2000 са: 

 
10 Информацията за програмата е от изданието 1995 г. 
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■ До 2000 година благовестието да достигне до повече от 6 милиарда души 

■ Най-малко 1 милиард души да приемат Исус Христос като свой Спасител 

■ Да се създадат 10 милиона групи „Нов живот“ 

■ В тях да се включат 200 милиона новоповярвали християни 

■ Милиони водачи да бъдат обучени в 5000 центрове „Нов живот“ 

■ Да се създадат служения за ученичество и обучение в 8000 университета по 

света, които да представят Христос на милиони студенти и техни 

преподаватели 

■ В сътрудничество с християни от всички деноминации да се основат над 1 

милион църкви 

■ Да се подпомогнат местните църкви и християни да поемат издръжката на 

един или повече от 5000-те центрове за обучение „Нов живот“ при средни 

разходи на година 50 000 долара 

В Нов живот 2000 участват християни от Северна Америка, Европа и над 

150 страни по света. Сред тях са пастори, студенти, бизнесмени, домакини, 

дипломати, затворници, фермери, атлети, директори и военни. Милиони вярващи 

от хиляди църкви, деноминации, организации и мисии се обединяват, поставяйки 

проекта Нов живот 2000 като приоритет в своето служение за евангелизиране и 

ученичество в собствената си страна и зад граница. 

Кемпъс Крусейд се стреми да привлече десетки хиляди щатни работници 

или обучени доброволци, които да се включат в центровете за обучение „Нов 

живот“ и в екипите на филма „Исус“, необходими за достигане на благовестието 

до 6 милиарда души до 2000 година. 

Приложение Б 
 

Как да живеем пълноценно според библейския принцип на „здравия разум“  

Веднъж започнали вълнуващото приключение, наречено „даване чрез вяра“, и 

разработили своята стратегия за инвестиране в Божието царство, ще откриете, че 

има много на пръв поглед ефективни начини да давате от времето, способностите 

и средствата си. Можете изведнъж да се окажете оплетени във въпроси как най-

благоразумно да използвате поверените ви от Бога средства при наличието на 

толкова вълнуващи възможности. Как добронамереният настойник разбира къде 

Бог иска от него да влага времето, способностите и средствата си? Като прилага 

библейския принцип на „здравия разум.“ 

Във 2 Тимотей 1:7 апостол Павел пише: „Бог ни е дал дух не на страх, а на 

сила, любов и себевладеене“ (англ. превод NKJ - здрав разум). „Здравият разум“, за 
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който се говори в този стих, означава обективно и издържано мислене, поставено 

под ръководството на Светия Дух, „обновено“ според Римляни 12:1-2: 

И така, моля ви братя, поради Божиите милости да представите 

телата си в жертва жива, свята, благо- угодна на Бога, като ваше духовно 

служение. И не недейте се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез 

обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля - 

това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. 

Нека ви попитам: Използвате ли принципа на здравия разум, когато 

вземате решения? 

Ако искате да разберете Божията воля за своя живот, като използвате 

принципа на здравия разум, обърнете внимание на следните въпроси: Първо: 

„Защо Исус идва на земята?“ Той идва, за „да потърси и да спаси погиналото“ (Лука 

19:10). Тогава: „Кое е най-значимото събитие в живота ми?“ Ако сте християнин, 

отговорът ви несъмнено ще бъде: „Фактът, че приех Христос като свой Спасител и 

Господ.“ И накрая: „Кое е най-значимото нещо, което мога да направя за другите?“ 

Отговорът отново е очевиден: „Да им представя Христос.“ 

И така, всеки искрено вярващ християнин ще иска да предостави на 

Христос поверените му време, способности и средства, за да може Той да 

разполага изцяло с него. Някои може да са получили от Бога талант да бъдат 

пророци, благовестители или проповедници; други - да бъдат бизнесмени; трети - 

да бъдат пастори или мисионери, или да изграждат семейство. 

Докато преценявате дарбите, които Бог ви е дал, предлагам ви да вземете 

един лист и да запишете най-логичните начини, по които можете да използвате 

живота си, за да прославите Бога най-много. Посочете всички „за“ и „против“ всяка 

една от тези възможности. Според принципа на здравия разум къде и как Господ 

Исус Христос може да извърши най-много, за да продължи Своето велико 

служение да търси и спасява изгубеното чрез вас? Подобна стъпка неизбежно ще 

открои градивните действия, показателни за съвършената Божия воля за живота 

ви. Но нека ви предупредя. Принципът на здравия разум е невалиден, ако 

отсъстват определени условия: 

■ В живота ви не бива да има неизповядан грях. 

■ Животът ви трябва да е напълно посветен на Христос и вие трябва да 

бъдете изпълнени с Духа съгласно заповедта в Ефесяни 5:18. 

■ Трябва да ходите по Духа (да пребъдвате в Христос) постоянно, като 

разчитате на Божията вярност с увереността, че Господ ръководи и ще 

продължи да ръководи живота ви така, както е обещал в Словото. 

С молитва обмислете съветите на другите особено когато са дадени от 

зрели, посветени християни, които познават Божието Слово и са способни мъдро 
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да използват Писанието в съответствие с вашата нужда. Внимавайте обаче да не 

приемате съветите на другите за „чиста монета“. Въпреки че Бог често ни говори 

чрез други християни, Той ни насърчава да се уповаваме на Него (Притчи 3:5,6). 

Когато определяме Божията воля, трябва да вземем предвид още четири 

основни фактора, сходни с принципа на здравия разум. Божията воля ни се 

разкрива в 1) Словото Му, 2) обстоятелствата, 3) убежденията, основаващи се на 

разума, и 4) мислите, влагани от Светия Дух в ума ни. Достоверността на подобна 

преценка е по-сигурна при пo-зрелите християни, отколкото при 

новоповярвалите или плътски християни, и винаги съществува опасност от 

погрешно тълкуване на напътствията на Духа. 

Трябва да знаем кой е източникът на водителство, преди да го последваме. 

Това, което на неопитните хора изглежда водителство от Бога, може изобщо да не 

е от Него, а да идва от „владетелите на мрака на тоя свят“. Сатана и служителите 

му често се представят за „ангели на светлината“, като наподобяват действията на 

Бога само и само да измамят Неговите последователи. 

Трябва да добавя още нещо. Вярно е, че Бог все още открива волята Си и по 

драматични начини, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. 

И днес Бог боди хората така, както е правел през вековете. Например 

евангелизаторските усилия на дякона Филип в Самария се увенчават с успех. По 

принципа на здравия разум той би трябвало да продължи работата си там. Но Бог 

се намесва със специално откровение и Светият Дух отвежда Филип при 

етиопския евнух, за да му проповядва Христос (Деяния 8:26-39). Според 

преданията след това Бог е използвал евнуха да разгласи вестта за живия Господ 

сред своя народ. 

Принципът на здравия разум не изключва такива драматични намеси в 

живота ни от страна на Бога, но ние не бива да очакваме подобно откровение, за 

да направим нещо за Христос. Вярата трябва да има обект. Вярата на християнина 

се гради върху авторитета на Божието Слово, подкрепян от историческите факти, 

а не върху повърхностни емоционални преживявания. Ако християнинът се 

уповава на Божията воля, разкрита в Неговото Слово, той ще взема решенията си 

съгласно принципа на здравия разум. Обикновено потвърждението, че следваме 

Божията воля, представлява тиха и спокойна увереност, че правим това, което Бог 

желае, придружена с очакването Той да ни използва да принасяме много плод. 

Животът, съобразен с принципа на „здравия разум“, е възможно най-

радостният, изобилен и плодотворен живот. 

Очаквайте Господ Исус Христос да привлича хора към Себе Си чрез вас. В 

началото на всеки ден признавайте факта, че Му принадлежите. Благодарете Му, 

че живее във вас. Призовавайте Го да мисли с ума ви, да обича със сърцето ви, да 

прогласява истините Си с устата ви. Помолете Исус да бъде като у дома Си във 
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вашия живот и да използва тялото ви, за да продължава да търси и спасява души 

чрез вас. 

Горещо се моля да откриете този начин на живот и да можете да 

използвате всичко, което Бог ви е дал като полагащо ви се наследство в Христос. 

 

Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

Основни концепции, които ще ви помогнат да живеете изобилно и да обяснявате 

на други изобилния християнски живот: 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  

4.  Как да ходим по Духа 

5.  Как да бъдем плодоносни свидетели  

6.  Как да представяме Христос на другите  

7.  Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8.  Как да обичаме чрез вяра 

9.  Как да се молим с увереност  

10.  Как да преживеем приключението „даване“ 

  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? Бил Брайт. „Четирите 

духовни принципа“ е едно от най-ефективните и широко използвани помагала за 

благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на 

благата вест. Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на всички основни 

езици в света. 

  Десет основни стъпки. Бил Брайт. Общ курс на обучение за новоповярвали 

и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки вярващ трябва 

да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици хиляди хора. 

Преведени са на много езици и представляват солидна основа за израстване в 

вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните теми: 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  

Стъпка 4  Християнинът и молитвата  
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Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 
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