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С признателност 
 

Поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“ се появи по 

необходимост. Служението на Кемпъс Крусейд фор Крайст се разрастваше бързо из цяла 

Америка и хиляди студенти посвещаваха живота си на Христос – по неколкостотин души 

от университет. Скоро след това стана невъзможно да се работи индивидуално с 

новоповярвалите. Кой щеше да им помогне да израснат в новооткритата си вяра?  

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

християни – изучавания, които да стимулират както отделни хора, така и цели групи да 

изследват дълбочината и богатството на Божието Слово. Въпреки че разполагахме с 

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

През 1955 г. помолих няколко служители да ми помогнат при подготовката на серия 

изучавания на Библията, която да насърчава новоповярвалите да благовестват и да 

израстват духовно. Приносът на служителите на Кемпъс Крусейд бе от изключително 

значение поради постоянния им контакт със студенти при благовестването и 

обучаването на новоповярвалите. И така в резултат от съвместната ни работа се 

появиха „Десет основни стъпки към християнска зрялост“.  

След това скромно начало много други служители дадоха своя щедър принос. 

Веднъж екипът, с който проучвахме и съставяхме материалите, се състоеше от няколко 

души – всички с богословско образование. Някои от тях притежаваха следдипломна 

квалификация, а единият беше защитил и докторат по богословие. Нещо повече, всички 

ние участвахме активно в „спечелването“ на хора за Христос. 

За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за 

професионалното му съдействие при преработването, допълването и редактирането на 

материала. Също така бих искал да благодаря на Джоет Уимс и Джийн Брайънт за 

тяхната изключителна подкрепа и за това, че се присъединиха към Дон и мен по време 

на редакционния процес. 
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От автора 
 

Едва пристигнала в Щатите от своето мисионерско поле с намерение да прекара 

известно време вкъщи, Мерилин научила, че един от синовете на съседите ù е пострадал 

сериозно. Семейството нямало застраховка и страдало не само физически, но и 

финансово.  

Мерилин се помолила: „Господи, какво да направя?“ Почувствала, че Господ я 

подтиква да даде на съседите си пари. Тя проверила банковата си сметка и открила, че 

там има само някакви си 200 долара.  

„Господи, да им дам ли 25 долара?“ – попитала тя. С останалите 175 долара смятала да 

преживее до края на месеца. Изчаквайки тихо отговора, тя разбрала, че Господ ù казва: 

„Не, искам да дадеш 100 долара.“ 

Тя продължила да пита Господа, но всяка мисъл за сума под 100 долара я смущавала. 

Накрая попълнила чека с думите: „Господи, направих, каквото поиска от мен, така че 

сега ще трябва да се погрижиш за моите нужди.“ 

С чувство на радост и очакване Мерилин занесла чека на семейството от другата 

страна на улицата. С този свой жест тя повдигнала духа на семейството, а нея Бог 

благословил изобилно. 

След два дни получила по пощата чек на стойност 100 долара. Три дена по-късно при 

нея се отбила жена и ù оставила чек на стойност 200 долара, признавайки, че отдавна се 

канела да стори това. 

Пет дена след попълването на чека, Мерилин получила общо 500 долара от най-

неочаквани източници. 

Мерилин открила едно от най-големите вълнения и благословения в християнския 

живот: даването чрез вяра. 

Повечето християни не познават основните принципи на даването чрез вяра, които 

ще представя в това изучаване. Макар много искрени вярващи да са подведени от 

популярните учения за парите, които карат хората да манипулират или подкупват Бога, 

истината е, че на много места в Божието Слово Бог обещава да ни благославя изобилно, 

когато споделяме с другите това, което сме получили от Него. 

Мога да разкажа много други случаи, когато Бог е вършил чудеса, грижейки се за 

Своите деца. Несъмнено помните такива моменти в личния си живот, в семейството си, 

в църквата. Ние не можем да дадем повече от Бога – било то време, сили, пари или труд. 

Не го заслужаваме, но имаме Баща, за когото е удоволствие да ни дава добри неща.  

Искате ли да се включите в приключението, наречено даване чрез вяра? 
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За всяко пътуване е необходима подготовка. Преди да се спуснете със сал по 

течението на река Колорадо например, трябва да си набавите необходимото 

оборудване, и да си вземете храна и лични вещи за из път. И нещо още по-важно – трябва 

да си намерите водач, който да познава бързеите и който да умее да се справя в 

критични ситуации. 

Наши водачи из дебрите на даването са Бог и Неговото Слово. През петдесетте 

години, откакто живея като християнин, аз съм научил много за обещанията и 

верността на Господа. Научил съм се да разчитам на Бога повече, отколкото на себе си 

или на която и да било финансова институция. Познавам много от богатите и влиятелни 

хора в света. Виждал съм как се трупат огромни богатства и съм бил свидетел на не един 

и два финансови краха. Хората, които изповядват библейските представи за даването, 

управляват богатството си скромно и приемат бедността си без емоционален стрес и 

обезсърчение.  

Подготвил съм това изучаване, за да ви помогна да разберете библейските принципи 

относно даването. Насърчавам ви внимателно и с молитва да следвате очертаните в 

тази „Стъпка“ насоки. Позволете на Бога да разполага с всичко в живота ви – времето 

ви, способностите ви, средствата ви. Уверявам ви, че животът ви ще се изпълни с трепет 

и удовлетворение от даването – това ни гарантират Божията вярност и обещанията на  

Неговото свято и непогрешимо Слово.  

  

Каква е целта на това изучаване 
 

 Ще се научите да отчитате и използвате своите вродени способности и духовни дарби.   

Бог е постановил определени принципи, от които да се ръководим, когато даваме от 

времето, способностите и средствата си. Целта е да можем не само да се радваме на 

Неговото изобилие, но и целенасочено и щедро да подпомагаме изпълнението на 

Великото поръчение. Всичко, което имаме, сме получили по благодат от Бога и Той ни е 

възложил отговорността за стопанисването му. За да можем добре да се грижим за 

повереното ни от Бога, ние трябва да разбираме нашата роля в божествената 

икономика.  Не е нужно да живеем сляпо или с догадки. Подготвил съм това изучаване, 

за да ви посоча пътя към неговите Благословения. Тези уроци ще ви помогнат по три 

начина: 

Първо, ще се запознаете с библейските принципи на даването. Ако следвате тези 

принципи, ще се радвате на благословенията, които Бог е обещал. Ако ги пренебрегвате, 

ще си навлечете беди. Човекът, който не се покорява на Бога по отношение на даването, 

не може да живее в пълнотата и силата на Светия Дух. Нито може да изпитва пълната 

радост на Господа и Христовия мир в сърцето си. 
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Второ, ще разберете защо е важно да се покоряваме на Бога по отношение на 

даването. Ще разгледате правото Му на собственост над всичко духовно и физическо в 

живота ни и ще се убедите, че ако сеем щедро от средствата си, изобилно ще пожънем. 

Трето, ще научите какво е приложението на принципа на даването по 

отношение на времето, способностите, здравето и притежанията ни. Много 

неща в живота се съревновават за нашето време. Ще разберете как да съчетавате 

земните с духовните си задължения. Ще се научите да отчитате своите вродени 

способности и духовни дарби и да ги използвате за Божия слава. Ще се убедите във 

важността да се грижите добре за тялото си. 

Основи на вярата  

Стъпка 8: „Християнинът и даването“ е част от „Десет основни стъпки към 

християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и 

предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте 

години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е 

ползвана от стотици хиляди хора. 

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 8“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“.  

Ако сте повярвали наскоро, серията Десет основни стъпки ще ви запознае с основните 

доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да 

растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се 

сблъскате като новоповярвал. 

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат 

Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се 

затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на 

Библията. 

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки 

за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и 

осъвременено издание на Наръчник за християнска зрялост и Десет основни стъпки – 

ръководство за водещия.  

Всяка Стъпка разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа 

уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.  

Насърчавам ви докато изучавате Стъпка 8, да разсъждавате трезво и непредубедено. В 

процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на 

научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога 

ще се изпълни с енергия и радост. 
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на знания, а близкото 

и сърдечно общуване с Бога.  

На стр. 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Да се радваме на 

изобилието и споделяме богатствата Му“.  Тя ще ви даде ясна представа за целта на 

християнския живот: не само да се радваме на добър живот,  но и като служители на Бога 

да влагаме времето, способностите и средствата си в „търсенето и спасяването“ на 

изгубеното. Това е причината за идването на нашия Господ на земята преди 2000 

години. Това Той заповядва на поколенията Свои последователи да правят до 

завръщането Му в слава (Марк 16:15, Матей 28:19).  Прочетете статията внимателно, 

преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

 Тази „Стъпка“ съдържа осем урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е 

разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото 

на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. 

Помнете я, докато разработвате урока. 

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате 

върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте 

научените стихове. 

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня 

следното: 

 Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите 

ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, 

начертай ги на плочата на сърцето си. 

 Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите 

обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в 

живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете 

способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да 

използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

 

Изучаване на уроците 

 Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, 

които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. 

Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и 

химикалка. 
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 Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място 

за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за 

изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва. 

 Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването 

на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска 

информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването: 

▪ Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си    

среща с Бога и я спазвайте. 

▪ Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 

▪ Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 

▪ Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата 

около вас. 

▪ Научете наизуст посочените стихове. 

▪ Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез 

него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете 

пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-

изчерпателни отговори. 

▪ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите 

и започнете да ги прилагате в живота си. 

▪ Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в 

приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните? 

▪ Преговорете научените стихове. 

▪ Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво 

още трябва да направите? 

▪ Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да 

растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

▪ Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително 

време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок. 

▪ Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, 

помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, 

докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си. 

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия 

помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.  

Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос 

близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен 

живот (Йоан 10:10).   
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Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за 

размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете 

да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на 

Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на 

Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото 

присъствие (Йоан 14:21). 

 

Да се радваме на изобилието и да споделяме богатствата Му 
 

Артур ДеМос, един от най-добрите ми приятели и дългогодишен член на борда на 

директорите на Кемпъс Крусейд, беше способен бизнесмен, който вярваше в Бога. Той 

стана един от най-преуспяващите бизнесмени в Америка и с течение на времето натрупа 

състояние, възлизащо на половин милиард долара. 

След това, по време на икономическата рецесия цените на акциите на компанията му 

рязко паднаха. Само за четири месеца той изгуби 360 милиона долара – средно по 3 

милиона долара на ден. Никой дотогава не беше губил толкова много за толкова кратко 

време.  

Човек би си помислил, че той ще се отчае и ще престане на дава на Бога. Но той направи 

точно обратното – започна да дава повече. Когато разговаряхме по онова време, Арт се 

радваше в Господа. 

„Господ ми е дал всичко, което имам – обясняваше той. – Той притежава всичко и ако 

иска да си го вземе, има право на това. Аз продължавам да спя спокойно. Все още имам 

чудесно семейство. Ще направя всичко, което Бог иска от мен. Ако Той вземе всичко, 

което ми е поверил, и ме призове да стана мисионер, аз съм готов да тръгна. Трябва само 

да ми каже.“ 

Арт имаше пълно доверие в своя Господ, а не в богатството си.  Бог възнагради неговата 

вяра и покорство, като не само възстанови загубеното, но му даде и повече от преди. 

Днес Арт е при Господа, но неговото състояние продължава да се използва за Божия 

слава.  

Случилото се с Арт е нагледен пример за един принцип, чието спазване ни носи 

неимоверна свобода. Ако отговорно стопанисваме всичко, което Бог ни е поверил, и 

никога не забравяме, че Той е единственият собственик на всичко наше, тогава ние ще 

приемаме всяка материална загуба като решение от страна на Бога да насочи към друг 

управлението на съответното имущество. 
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Подобно разбиране за нещата премахва бремето на мъката от загубата на нещо, което 

считаме за своя собственост, защото то просто не е наше. Бог не ни изоставя , когато 

имаме проблеми. Той се грижи за всичко, което ни е нужно. Ние трябва само да Му се 

доверим напълно.  

Когато Бог ни поверява Своите богатства, Той ни прави техни „настойници“. Когато 

трябваше да даде определение за настойничеството, едно момче изрази много точно 

значението му, казвайки: „Животът е като кораб, натоварен с много неща,  който 

пътува към различни хора и различни места. Бог е собственикът на кораба, а аз съм 

капитанът и отговарям пред Него за разпределението на пакетите.“ 

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

на възпитанието 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. 

Бог е собственикът на всичко, което притежаваме, и единственият източник на всички 

наши средства. Той ни е отредил ролята на настойници на това богатство. Това се отнася 

не само за финансовите ни средства, а и за всичко, което притежаваме, включително 

времето и способностите ни, както и всичко, което представляваме като хора.  

Думите са слаби, за да предадат огромното значение на тази истина. Настойничеството 

спрямо всичко, което Бог ни поверява в живота, стои в основата на даването. Той е 

положил в ръцете ни управлението на 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). 

Божието намерение е даването чрез вяра да бъде нещо вълнуващо. Когато почитаме и 

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

радост и превръща даването в приключение. 

Открил съм седем принципа, чието съблюдаване ни прави верни настойници и води до 

изобилни Божии благословения. Искам да ги споделя с вас. 

Първо, всичко, което „притежаваме“, принадлежи на Бога. Всичко, което 

имаме, е наше по благодат, като подарък от Бога. Всичко принадлежи на Него. 

Псалмопевецът казва: „Господня е земята и всичко що има в нея, вселената и тия, които 

живеят в нея“ (Псалм 24:1). Божието право на собственост е вечно е непроменимо. Той 

никога не се е отказвал от това Свое право – и никога няма да го направи.  

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 добре по начина, който в най-голяма степен 

прославя името Му.  
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Второ, даването води до изобилие. В Деяния 20:35 са записани думите на Господ 

Исус: „По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.“ Защо? Защото когато даваме 

щедро от себе си и от всичко, което притежаваме, като материален израз на духовното 

ни покорство към Христос, Бог на свой ред изобилно задоволява 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. 

Повечето християни не знаят да дават нито когато имат много, нито когато са бедни и 

затова не виждат изпълнението на това обещание.  

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

принцип – Неговите благословения винаги надвишават многократно това, което Му 

даваме. 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 за разрастването на Неговото царство и за 

изпълнението на Великото поръчение. Така кръгът се завърта отново и отново (2 

Коринтяни 9:6-8,10,11). 

Трето, 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. Апостол Павел пише: „И моят Бог ще снабди всяка наша нужда според 

Светото богатство в слава в Христос Исус“. (Филипяни 4:19). 

От този стих става ясно, че даването съдържа три елемента. 

1. Бог е абсолютният източник на нашите средства.  

2. Даваме според Неговите ресурси, а не според нашите. 

3. Христос е връзката ни с неизчерпаемите богатства на Бога. 

 

Като Божии деца ние седим с Него в небесни места като сънаследници с Христос и 

Бог „в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места“ 

(Ефесяни 2:6;1:3). Ние сме получили това наследство в момента, в който сме приели 

Христос като свой Спасител и Господ (Ефесяни 1:4). Понеже нашия Господ заема славно 

място на небето и понеже Той живее в нас чрез Светия Си Дух, в Него ние имаме всичко, 

от което се нуждаем.  

 

Четвърто, каквото посеем, това ще пожънем. На третия ден от сътворението Бог 

заповядва: „Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, 

което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята и стана така“ 
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(Битие 1:11). В този пасаж става дума за природните закони, но ние знаем, че същият 

принцип важи и по отношение на всичко в живота – както материално, така и духовно. 

 

Павел използва това, за да подчертае духовната истина. Той 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 ще пожъне вечен живот (Галатяни 6:7-8). 

За да покаже, че законът за сеенето и жъненето е в сила и за материалните блага, 

Павел казва: 

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

сеене и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда. (2 Коринтяни 9:10). 

Тези думи са отправени към църквата в Коринт във връзка с даването на средства за 

нуждите на другите, но принципът е приложим към всичко, което даваме – любов, 

радост, мир, грижи за някой болен, сирак, затворник или вдовица в нужда, способности, 

използвани за подобряване на обществото ни.  

Законът за сеенето и жъненето е прост – за да пожънеш нещо, трябва да посееш семе. 

За да пожънем изобилна реколта, трябва да посеем от най-доброто си семе. 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.  

Пето, даваме, за да се прославя Бог. Като настойници на Божието богатство, ние 

имаме само една цел – да прославяме Бог. 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 съпругът или съпругата. На трето – децата 

ни. Следват останалите членове на семейството ни. 

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 семейството е поставена от Бога отговорност и доказателство за вярата ни 

(1 Тимотей 5:8).  

Бог се прославя и когато невярващите виждат как силата на Христос променя живота 

на хората, когато се грижим за бедните, сираците и вдовиците и когато даваме от 

времето, способностите и средствата си 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 изпълнение на Великото поръчение на 
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Христос. Това означава да даваме на Божието царство чрез местната си църква и чрез 

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.  

Шесто, даваме от сърце. Мотивите са от съществено значение за доброто 

настойничество, понеже те определят причините ни да даваме.  

Богоугодните мотиви извират от радостното и обичащо 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 се включваме в 

провъзгласяването на благата вест за Христос по целия свят (Лука 12:43; 1 Тимотей 6:5-

6; 2 Коринтяни 5:9; Матей 28:19). 

Изключително важно е със силата на Светия Дух да поддържаме правилни 

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

Накрая, Бог иска да сме финансово свободни. Това означава 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 финансово зависими? Защото не 

разбират или не следват библейските принципи за настойничество и 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.  

Много искрено вярващи християни са финансово обременени вследствие лошото си 

настойничество и планиране и когато Бог ги призове да Му служат, те не са в състояние 

да се покорят. Това непокорство ги лишава от радостта, мира, победите и плодоносното 

свидетелство. 

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: 
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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.  

Приятелят ми попитал пастора: „Кой е най-трудният 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. 

 

„Финансово дишане“ 

Истинската финансова свобода изисква духовно здраве. Говоря за принципа на 

духовното дишане от много години. При духовното дишане човек издишва нечистотата 

на греха, като го изповядва. Библията обещава, че ако изповядваме греховете си пред 

Бога, Той е верен и праведен да ни ги опрости и да ни очисти от всяка неправда (1 Йоан 

1:9). 

Вдишваме чистотата на Божията праведност, като с вяра изповядваме, че Неговия 

Дух ни изпълва. Правим това въз основа на Божията заповед в Ефесяни 5:18 

(„изпълвайте се с Духа“) и обещанието Му в 1 Йоан 5:14-15 („ако молим нещо според 

Неговата воля, Той ни слуша“). 

Когато приложим този принцип към даването, можем да го наречем „финансово 

дишане“. С негова помощ ние запазваме финансовата си свобода и благополучие. 

Издишваме финансово, като изповядваме, че съгрешаваме, като 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.  

Тази простичка стъпка на вяра обаче изисква цялостно и необратимо посвещаване 

на всичко в живота ни на Бога като негов собственик.  

Доброто настойничество означава да живеем така, както доходите ни позволяват, и 

разумно да управляваме заемите си. Стремежът на Сатаната е християните да влизат в 
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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, когато прави внимателен разчет 

на доходите си.  

Като настойник на Божиите благословения  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. Управляването на заемите и умението да живеем в 

рамките на домашния бюджет са първите стъпки. Съставянето на план за редовно 

даване е изключително важно. Без такъв план житейските грижи ще ни отклонят от 

Божието дело и ще ни лишат от обещаните от Него благословения. 

Предлагам ви като реалистично начало да давате минимум 10% от доходите си за 

Господното дело преди облагането им с данъци и такси.  

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.  

Ранните библейски писания отнасят появата на десятъка към времето на Авраам. 

Той дава една десета част от военната си плячка на Мелхиседек, цар на Салем и свещеник 

на всевишния Бог (Битие 14:17-20). Като духовен баща на всеки вярващ християнин 

(Римляни 4:16) Авраам ни оставя пример, който да следваме.  

В Стария Завет по времето на Мойсей даването на десятък се превръща в поставения 

от закона начин за финансиране на Божието дело. „И десятъкът [е]  - пише Мойсей  - да 

се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог“ (Второзаконие 14:23). Мнозина 

оспорват валидността на даването на десятък днес под претекст , че ние вече не живеем 

под закона, 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.  

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

покоряваме на заповедите на Господа относно всяко едно нещо в живота си. Исус казва: 

„Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който ме люби…ще му явя Себе Си. 

И Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него“ 

(Йоан 14:21,23). 

Когато даваме в израз на покорството си на Бога, ние се намираме под Неговата 

защита и отвъртаме кранчето на благословението. Без Божията финансова защита ние 

ставаме уязвими за атаките на Сатаната. Врагът се радва, когато изтощава силите ни и 

ни отнема възможността да подпомагаме Божието царство. Но нашият Господ обещава: 

„Заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда  рожбите на земята ви“ 
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(Малахия 3:11). Редовното даване на десятък се отплаща, защото Бог обещава: „Ще ви 

разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига 

място за него“ (Малахия 3:10). 

Нередовното даване или непокорството в даването не са само стъпало за атаките на 

Сатаната. Те не са угодни на Бога и стават причина Той да ни наказва. Един от първите 

въпроси, които обикновено задавам на християни, изпаднали във финансово 

затруднение, е дали дават десятък. Ако отговорят отрицателно, аз не мога много да им 

помогна, нито да ги насърча, докато не се покорят на Бога и не започнат редовно да 

дават десятък. 

Често питам съпругата си и другите хора, които отговарят за финансовите ни 

средства: „Даваме ли редовно десятък и дарения?“ По-скоро бих гладувал, отколкото да 

лиша Бога от това, което Му дължа (Малахия 3:7-10). Твърде много обичам Бога, та да 

не Му се покорявам, а и знам, че Той ще ме накаже, ако направя това по отношение на 

даването или на друго нещо. 

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.  

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

давате благоразумно и в значителен размер за царството на Бога. 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 в израз на прослава 

и поклонение. Когато давате, поставяйте Бога на първо място. Управлявайте времето, 

способностите и средствата си така, че да принасяте най-много слава на името Му, като 

трупате изобилни богатства на небето. Тогава вие също ще изпитате вълнението от 

даването чрез вяра – радвайки се на изобилието Му и споделяйки богатството Му.  
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Урок 1: Всичко принадлежи на Бога 
 

Цел: Всичко наше да бъде покорено на Бога с увереността, че то Му принадлежи. 
Прочетете: Битие 1-3.  
Научете наизуст: 1 Летописи 29:11 

 

Като християни и като настойници трябва да съзнаваме, че ние „живеем, движим се и 

съществуваме“ в Христос (Деяния 17:28). В този урок ще разберете защо Бог има право 

над нашия живот. 

Исус Христос ни е създал (Колосяни 1:16). Той ни е откупил със скъпоценната Си 

кръв (1 Петър 1:18-19). Бог Го е поставил да бъде наш Господ  (Ефесяни 1:20-23; Деяния 

10:36; Римляни 10:12). И така, целия ни живот – нашата личност, влияние, богатство, 

всичко – е Негово, дори нашите успехи.  

Библията казва, че Христос е умрял заради нас, „така че тези, които живеят, да не 

живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен“ (2 Коринтяни 

5:15). 

 
 

 

 

 

 

 

  

Да не 

признаваме факта, че Бог притежава всичко, което сме, което имаме и което ще 

бъдем, и да не живеем според тази истина означава да лишаваме себе си от Божиите 

благословения и да не сме в състояние за Му служим (2 Тимотей 2:15-16; 19-21). 

 

 

Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Сътворението и грехопадението на човека 
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1. По чии образ Бог е създал човека (Битие 1:26)? 

 

Години наред богословите спорят по въпроса точно какво в човека 

представлява Божия образ. Приема се, че този образ включва основните 

отличителни черти на личността: разум, чувства и воля. Подобно на самия Бог 

Адам и Ева притежават разум (Битие 2:19), чувства (Битие 3:10) и воля (Битие 

3:6). 

2. Какво е направил човекът, за да последва отделянето му от Бога (Битие 3:1-

7)? 

 

Забележка: Този пасаж хвърля важна светлина върху характера на греха. Адам 

не се напива, не постъпва неморално. С Ева те просто преследват 

независимост от Бога, възпротивяват се на Божията заповед и пожелават сами 

да оглавят живота си. Грях е, когато човек се стреми към независимост от 

Бога и самоволно определя живота си.  

3. Как човешкия грях се отразява на: 

разума ни (Коринтяни 4:2,4)? 

 

 

чувствата ни (Еремия 17:9)? 

 

 

волята ни (Римляни 6:20)? 

 

 

4. Какви са последиците от това непокорство за човечеството (Римляни 5:12)? 

   

Примирение 

1. Как Бог ни е върнал обратно и ни е примирил със Себе си  (Римляни 5:8-10)? 

 

2. Какво ни е дал Бог, за да сме в състояние да живеем за Него (Йоан 14:26)? 

 

Нашата отговорност 
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1. Сега Бог ни е върнал обратно в положение, в което можем да общуваме с Него 

така, както е общувал Адам. Какво означава това за сегашната ни връзка с Бога 

(1 Коринтяни 6:19-20)? 

 

 

2. В такъв случай, какво трябва да бъде поведението ни спрямо Бога (Римляни 

12:1-2)? 

 

 

 

3. Много хора се опитват де правят  компромиси и не са напълно посветени на 

Бога. Какво е Исусовото отношение към подобно поведение (Матей 12:30)? 

 

 

4. Как Исус описва отношението Си към тези, които не са нито с Него, нито срещу 

Него (Откровение 3:15-16)? 

 

 

5. Какви са алтернативите, които Илия извежда логически пред хората (3 Царе 

18:21)? 

 

 

 

 

Ако логиката на Илия е вярна, трябва да изберем една от двете позиции. Ако 

решим, че Исус Христос е Господ и Бог, трябва да му служим предано. Ако Той  

не е Господ и Бог, тогава е самозванец и християнството очевидно е измама. В 

такъв случай, трябва да разубеждаваме хората да бъдат християни. Можем да 

направим или едното, или другото! Можем да застанем или на страната на 

Христос, или срещу Него. Никога обаче не бива да заставаме по средата. 

 

Урок 1: Практическо приложение 
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❶ Прочетете Исайя 48:17-19. Какви благословения ще изгубите, ако 

вървите  

      по  собствения си път и не признавате, че Бог притежава всичко? 

 

 

 

 

❷ Каква част от живота си сте готови да поставите под контрола на Бога? 

 

 

Каква част контролира Той в момента? 

 

 

 

 

 

❸ Има ли нещо в живота ви, което не сте поставили под ръководството на  

     своя небесен Баща? 

 

 

 

 

 

❹ Ако поставите целия си живот под ръководството на Бога, какво смятате,  

      че ще направи Той с него? 
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Урок 2: Примери за съвършено даване 
 

Цел: Да се последват библейските примери за настойничество.  

Прочетете: Лука 23-24; Колосяни 1-2. 

Научете наизуст: Йоан 8:28. 

Бог бележи началото на даването, върховен акт на даване от Негова страна е 

жертването на еднородния Му син,  за да можем ние да получим опрощение на греховете 

си, да станем Божии деца и да се радваме на вечен живот.  

Днес Бог продължава да раздава Своята любов, прошка, мир, сила и смисъл. Така 

Той ни дава възможност  да живеем пълноценно и удовлетворено.  

 

Даването е начин на живот за нашия 

Господ Исус. Този начин на живот е описан 

накратко в книгата Деяния на апостолите, 

където се казва: „обикаляше, като правеше 

добрини“ (Деяния 10:38). Исус дава, като храни 

тълпите. Дава като изцелява болните. Дава, като 

обучава учениците Си. Дава, като укрепва със 

сила учениците Си, за да благовестват. Дава, като 

състрадава на бедните. Дава, като умира на 

кръста заради нашите грехове. Дава, като 

изпраща Светия Си Дух.  

 

Даването е отличителна черта и на Светия 

Дух. Той ни укрепва и утешава (Деяния 9:31), обновява ни (Тит 3:5), открива ни нови 

неща (Лука 2:26), помага ни (Йоан 14:6). Той ни ръководи и упътва (Лука 4:1; Деяния 

13:2,4; Йоан 16:13), излива Божията любов в сърцата ни (Римляни 5:5), учи ни (Лука 

12:12; Йоан 14:26) и ни изпълва със сила (Деяния 1:8; 4:31). 

 Никъде не можем да намерим по-съвършени примери за настойници от Бог Отец, 

Бог Син и Бог Светия Дух. Докато разглеждате този урок, молете се и мислете как можете 

да приложите техния пример в живота си. 
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Бог Отец като настойник 

1. Прочетете Йоан 3:16. Кой е най-големият дар, който Бог дава на човечеството? 

 

2. Какво още ни дава Бог (Римляни 2:4,7; Йоан 5:11)? 

 

 

3. Прочетете Йоан 3:34, 10:10 и 14:16. Какво ни е дал Отец, за да можем да живеем 

изобилно? 

 

4. Избройте няколко отличителни черти на Божия характер, които определят 

даването като изключително важно за Него? 

 

 

Бог Син  като настойник 

1. Избройте някои от постъпките на Исус, които показват Неговото съвършенство 

като настойник (Филипяни 2:5-8). 

 

2. Коя е висшата цел в живота на Исус (Йоан 6:38; Евреи 10:7)? 

 

3. Прочетете Йоан 12:23-33. 

Какво включва Божията воля за Исус (стихове 23,27,32,33)?   

 

В стих 24 Исус използва примера за житното зърно, посято в земята. В какъв 

смисъл житното зърно трябва „да умре“, за да роди плод? 

 

 

 

Как това важи за нас (сравнете със стих 25)? 

 

 

 

Какви ще са плодовете от живота ни, ако като  християни не желаем да жертваме 

от себе си, за да могат другите да познават Христос, не желаем да търпим 
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трудности, не желаем да пренебрегваме себе си заради другите, не желаем да 

бъдем преследвани, а искаме всичко да ни е приятно, лесно и без усилия? 

 

 

4. Избройте няколко отличителни черти на Христовия характер, които определят 

даването като изключително важно за Него. 

 

 

 

Бог Светият Дух като настойник 

1. Според следните стихове какви са някои от задълженията на Светия Дух, които 

Той изпълнява като Божи настойник? 

 

 

Йоан 16:7-11 

 

 

По какъв начин службата на Светия Дух да изобличава ни помага при 

благовестването? 

 

 

Йоан 16:13 

 

 

Забележка: Най-общо казано, Светият Дух насочва вярващия към духовните 

истини. В по-конкретен план Той подтиква апостолите и ранните християни да 

разгласяват истината на благовестието и да напишат книгите на Новия Завет. 

Римляни 5:5 

 

Римляни 8:14 

 

Римляни 8:16 

 

Римляни 8:26 
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2. Кой се прославя, когато даден човек е ръководен от Светия Дух (Йоан 16:14)? 

 

3. Избройте няколко отличителни черти на характера на Светия Дух, които 

определят даването като изключително важни за Него. 

 

Урок 2: Практическо приложение 
 
 

❶ Как раздаващият се характер на Бог Отец ви вдъхновява да давате? 

 

 

 

       

 

 

 

❷ Как най-добре можете да следвате на практика примера на Исус? Посочете  

конкретен отговор. 

 

 

       

 

 

❸ Към какво се стреми Светият Дух в живота ви сега? 

 

 

 

 

 

❹ Посочете какво можете да направите вие самите, за да Му сътрудничите; 

ползвайте Деяния 4:31, Ефесяни 5:18-20 и Римляни 12:1-2. 
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Урок 3: Как да организираме времето си 
 

Цел: Това, което Бог ни е дал като наша индивидуалност, да бъде оползотворявано. 
Прочетете: Римляни 12. 
Научете наизуст: Галатяни 2:20 

 
Дали принципът за даване на десятък важи по един и същ начин и за парите, и за 

времето ни?   

Колко време трябва да отделяме за Господното дело всяка седмица? 

Как оползотворяваме времето, дадено ни от Бога? 

Времето е нещо, което всеки човек получава. 

Независимо дали е цар или метач на улици, астроном или 

шофьор на камион, финансов магнат или продавач на 

зеленчуци, всеки от нас разполага с един и същ брой часове 

в денонощието. 

Много са жизнените потребности и възможностите, 

които изискват от времето ни. Голяма част от живота ни 

преминава в работа. Нужно е време, за да се проявим като 

добри съпруги, родители, работодатели или служители.  

Като християни ние имаме и духовни задачи.  Колко часа или дена в месеца трябва 

да отделяме за благовестване, за ученичество, за служене в църквата? А за грижа за 

бедните, сираците и вдовиците, както ни е заповядано в Божието Слово (Яков 1:27, 

Галатяни 2:10)? 

При всички тези задължения, които се съревновават за вниманието ни, как да 

разпределим времето си така, че да изпълним и ежедневните, и духовните си 

ангажименти? 

Като добри настойници трябва да организираме времето си разумно. Ще ви 

предложа един начин да направите това. То е нещо, за което днешните християни рядко 

се сещат – да дават десятък от времето си.  

Даването на десятък е израз на благодарност и покорство от наша страна. То показва, 

че за нас Бог е източникът и владетелят на всичко, което притежаваме. Като доброволен 

акт на преклонение даването на десятък ни учи винаги да поставяме Бога на първо 

място. Верният настойник служи, защото отношението му към Бога е такова. Както вече 

казахме, всичко, което имаме, е дар от Бога. Той притежава всяка секунда от минутата, 

всяка минута от часа, двадесет и четири часа от денонощието. Макар в Божието Слово 

да не ни е изрично заповядано да даваме десятък от времето си, нашият Господ ни 

заръчва да го поставяме на първо място във всичко (Матей 6:31-33). Даването на  част 
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от времето си ни помага да поставяме Бога на първо място и да изпълняваме  службата 

си към Него.  

 

Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Правилно отношение към времето 

Прочетете Псалм 90:12. 

1. Как  трябва да се молим за начина, по който използваме времето, давано ни от 

Бога? 

 

 

2. Защо правилното използване на времето ни днес е така важно (Яков 4:13-15)?  

  

 

3. Какво Бог изисква от нас като настойници на времето си  (Псалм 62:8)?  

 

Кога ви е най-трудно да правите това? 

 

4. Какво Христос ни съветва да правим с времето си до Неговото завръщане (Марк 

13:33-37)? 

 

5. Ако сме мъдри настойници и се вслушваме в заповедите на нашия Господ, как ще 

използвате времето си  (Ефесяни 5:15-16)? 

 

Каква е връзката между оползотворяването на времето и мъдростта? 

 

А с лошите дни? 

 

Правилни отношения с Бога 

1. Като благоразумни настойници, които искат да оползотворяват времето си, 

какво трябва да се стремим да разберем (Ефесяни 5:17)? 
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2. Какво е необходимо, за да разбираме напълно Божията воля относно 

задълженията си като настойници (Ефесяни 5:18)? 

 

3. Какво Светият Дух дава на верния настойник, за да може той да изпълнява 

задълженията си (Деяния 1:8)? 

 

4. В чие име настойникът трябва да изпълнява задълженията си (Колосяни 3:17)? 

 

5. С какво отношение трябва да оползотворяваме времето, на което Бог ни е 

направил настойници (Ефесяни 5:19-21)? 

 

6. Как бихте описали подобен ползотворен и радостен живот (Йоан 10:10)? 

 

Най-важният начин да използвате времето си 

1. Като мъдри настойници, които познават и изпълняват Божията воля, в какво 

следва да влагаме най-много усилия и време (Марк 16:15)? 

 

2. Какво Бог казва в Притчи 11:30 за човека, който придобива души? 

 

3. Според думите на Христос в Марк 8:36-37 колко струва душата? 

 

4. Кое е най-значимото събитие в живота ви? 

 

5. А кое е най-значимото нещо, което можете да направите за друг човек? 

 

6. Какво става в Божието присъствие, когато някой човек се покае и приеме Христос 

(Лука 15:7,10)? 

 

7. Как Павел гледа на тези, които е спечелил за Христос (1 Солунци 2:19-20)? 
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Урок 3: Практическо приложение 
 
 

Ако внимателно следите как протича денят ви, можете да си помогнете 

много, когато преценявате доколко добре оползотворявате времето си. На лист 

хартия си записвайте часовете, които прекарвате в работа, учене, спане, 

служение, почивка и т.н. В таблицата впишете общия брой часове на седмица, 

които отделяте за всяка от тези дейности. 

 

НАСТОЙНИЧЕСТВО НА ВРЕМЕТО 

Лекции и самостоятелна подготовка______ Спорт _____________________________________________ 

Време насаме с Бога ___________________________ Пътуване _________________________________________ 

Служение _________________________________________ Работа _____________________________________________ 

Почивка __________________________________________ Чистене и пране ________________________________ 

Отдих и социални дейности _________________ Други ______________________________________________ 

 

 

 

❶ Определете кои занимания представляват по-скоро загуба на време.  

      Как бихте могли да използвате това време, за да служите на Господа? 

 

 

 

 

❷ Как при сегашната си програма можете да отделяте по една десета  

     от времето си и  да го давате на Бога? Посочете конкретни начини. 
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Урок 4: Как да се грижим за тялото си 
 

Цел: Тялото ни да бъде всеотдайно посветено на Христос. 
Прочетете: Псалм 51; Галатяни 5; Ефесяни 5. 
Научете наизуст: Псалм 139:23-24. 

 

Преди известно време с голямо огорчение 

чух, че уважаван християнски водач е 

заживял в грях. Очевидно не бе имал такова 

намерение, но когато изкушението дошло, 

той му се поддал. Впоследствие неговата 

съпруга, семейството, приятелите му и други 

християни бяха дълбоко наранени. И най-

трагичното беше това, че неговият личен 

пример и свидетелство за Господ Исус 

Христос пострадаха неизказано много. 

Неговият грях стана повод мнозина да се 

надсмеят над Христовото учение и да го 

отхвърлят. 

Понеже Бог иска да живеем свято, врагът 

се опитва да ни хване в капана на греха и пораженството. Една от тактиките на Сатаната 

е изкушението да злоупотребяваме с тялото си.       

Бог е създал телата ни за Своя слава. Когато ги посветим на Него, Той може да ги 

използва, за да разширява Своето царство и да ни помага да израстваме духовно.   

Това изучаване ще ви помогне да разберете колко важно е да предоставим тялото си 

на Бога. Освен това ще се запознаете с някои потенциални опасности при използването 

на тялото и ще научите как можем да подпомагаме Христовото дело с различните части 

на тялото си.  

Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Духът и тялото 

Прочетете 1 Петър 4:1-2 и Евреи 10:1-10. 

1. Как  Исус гледа на Своето тяло (1 Петър 4:1-2)? 
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2. Какво означава Христовата жертва за нас (Евреи 10:10)? 

 

Проверете значението на думата „осветен“ в библейски речник. Каква е връзката 

ù с настойничеството? 

 

 

3. Какво научаваме от Римляни 8:8-9 и Римляни 12:1 за тялото на християнина?  

 

4. Със свои думи обяснете посочените в 1 Коринтяни 6:19-20 допълнителни 

причини да бъдем добри настойници на телата си. 

 

 

Как правим това? (Галатяни 5:16; Римляни 12:1; Матей 26:41)? 

 

Отделните части на тялото 

1. Езикът 

Защо е толкова важно да сме добри настойници на езика си (Яков 3:2-6; Яков 

1:26)? 

 

 

Какво трябва да знаем за неговата употреба (Матей 12:36)? 

 

 

Как злоупотребявате с езика си? 

 

 

До какви последствия за живота ви води това? 

 

 

Как да използваме езика си правилно (Яков 3:9,10; Ефесяни 4:29; Притчи 

21:23; Псалм 39:1; Притчи 4:24)? 

 

2. Сърцето 

Какво трябва да разбираме за сърцето (Еремия 17:9)? 
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Как можем да противодействаме на естествените си наклонности (Псалм 

139:23-24)? 

 

Какво състояние на сърцето търси Бог (Псалм 51:17)? 

 

Какво сърце търси Бог и защо (2 Летописи 16:9; Матей 5:8; 2 Солунци 3:5; 

Псалми 15:1-2)? 

 

3. Умът 

Каква е отговорността ни като настойници на ума (1 Петър 1:13)? 

 

Чий ум трябва да имаме и към какви качества трябва да се стремим 

(Филипяни 2:5-8; 1 Коринтяни 2:12-16)? 

 

Какво ще последва, ако държим мислите си постоянно насочени към Бога 

(Исайя 26:3)? 

 

Как може мислите ни да бъдат постоянно насочени към Бога (Филипяни 4:6-

7; Второзаконие 11:18)? 

 

4. Ръцете 

Какво мисли Бог за делата на ръцете ни (Притчи 12:14,24)? 

 

Какво е отношението на апостолите към това, което са извършили с ръцете си 

(Деяния 20:34-35; 1 Солунци 4:11-12)? 

 

Как можем да прославяме Бога с ръцете си? 

Притчи 31:20 

Ефесяни 5:28 

Второзаконие 15:10-11 

Еклесиаст 9:10 

 

5. Краката  

Съпоставете нозете на хората, които вършат зло, с нозете на хората, които 

вършат добро (Исайя 59:7; Римляни 3:15; Исайя 52:7; Псалм 119:101,105; 56:13). 
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Каква е връзката на Римляни 10:15 и Ефесяни 6:15 с благовестването? 

 

6. Очите 

Какво е значението на очите (Матей 6:22-23)? 

 

Опишете какво означава това за вас. 

 

Какви грехове можем да извършим с очите си? 

Притчи 21:4 

Еремия 22:17 

Притчи 27:20 

Матей 5:28 

1 Йоан 2:16 

 

Каква привилегия са имали апостолите (1 Йоан 1:1-3)? 

 

Как можем да избягваме изкушенията (Псалм 19:8; 119:37; 121:1-2; 123:1)? 

 

7. Ушите 

Посочете няколко начина за злоупотреба със слуха. 

Притчи 21:13 

2 Тимотей 4:3-4 

 

Какво ни дава слушането на Божия глас? 

Римляни 10:17 

Йоан 5:24 

 

Как можем да следваме указанията на Яков 1:19,22 в ежедневието си? Дайте 

конкретни примери. 

Сексуалност 

1. Сравнете свързаните със секса грехове, посочени в 1 Коринтяни 6:9,10,13-18, 

и секса в рамките на брака, за който се говори в 1 Коринтяни 7:1-8. 

 

2. Бог нарича Давид човек според Своето сърце, но какъв е големият грях на 

Давид (2 Царе 11:2-5,14-17,26-27)? 

 

3. Каква е суровата присъда на Бога към всички, които злоупотребяват със секса 

(1 Коринтяни 6:9-10)? 
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Защо е особено трагично, ако не друг, а християнинът злоупотреби сексуално 

(1 Коринтяни 6:15-18)? 

 

Според Христос доколко опасна е похотливостта (Матей 5:28)? 

 

4. Как следването на указанията от следните стихове ни помага да надмогваме 

похотливостта ? 

Филипяни 4:8 

Псалм 119:11 

1 Коринтяни 10:13 

Римляни 6:11-13 

1 Солунци 4:3-5 

Псалм 119:9 

 

Посочете неща в живота си, които извикват нечисти мисли във вас. Как можете 

да използвате тези стихове в такива случаи? 
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Урок 4: Практическо приложение 
 
 

❶ Как настойничеството над всяка отделна част от тялото влияе на другите    

части? 

 

 

 

Как може за повлияе на тялото като цяло? 

 

 

 

 

         

❷ Какво е приложението на 1 Солунци 5:22, когато става въпрос за: 

     Начина, по който използвате езика си? 

       

 

     Пожеланията на сърцето ви? 

      

 

     Контрола над ума ви? 

 

 

    Делата на ръцете ви?  

 

 

    Местата, където ходите? 

 

 

    Нещата, които виждате? 

 

 

    Нещата, които чувате? 

     

 

    Поведението ви към хората от другия пол?  
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Урок 5: Как да използваме своите способности и дарби 
 

Цел: Способностите и дарбите ни да бъдат разпознати и посветени на Бога, за да може 
Той да ги използва и да Се прославя чрез тях. 
Прочетете: 1 Коринтяни 12. 
Научете наизуст: 1 Петър 4:10 

 

Бог ни е  създал с най-различни способности. Някои от нас са добри бегачи, други са 

добри организатори, трети са добри преподаватели или писатели. Едни умеят да пишат 

на машина, други – да снимат или рисуват. Някои пеят, други свирят на различни 

инструменти. Може би работите като дърводелец, озеленител на паркове, инженер, 

механик или счетоводител. Всеки от нас има уникално място и роля в света и в 

Христовото тяло.  

 

Според Библията църквата е тялото на Христос, а Христос е главата на тялото (1 

Коринтяни 12:27; Ефесяни 5:23). Както тялото има множество отделни части и всяка от 

тях изпълнява специфични функции, така и църквата се състои от много отделни хора 

и всеки от тях има своя специфична функция по отношение на останалите части на 

тялото. Насърчавам ви да откриете какви са вашите способности и да помолите Бога да 

ви покаже как ги използвате за Негова слава. 

Всеки християнин притежава както вродени способности, така и духовни дарби. Ние 

се раждаме с природните си заложби и през целия си живот ги развиваме. Духовните си 

дарби получаваме от Светия Дух,  за да бъдем в състояние да служим на другите от името 

на Христос. 
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Урок 5 :Изучаване на Библията 
 

Вродени способности 

Прочетете Деяния 4. 

1. Какви таланти и вродени качества притежавате? 

 

2. Как ги придобихте или развихте? 

 

3. Според 1 Коринтяни 4:6-7 и Изход 4:11 какво трябва да е отношението ви към 

тях? 

 

4. Посочете приложение на Колосяни 3:17 по отношение  на настойничеството над 

вродените ни способности. 

Духовни дарби 

1. Основните текстове в Библията, които говорят за духовните дарове, са: 

Римляни  12:3-8 

1 Коринтяни 12:1-31 

Ефесяни 4:4-8,11-16 

1 Петър 4:10-11 

 

Като използвате тези пасажи, съставете списък на духовните дарби 

(комбинирайте онези от тях, които се повтарят). Срещу всяка от тях напишете 

кратко определение. (Можете да използвате конкорданс или библейски речник.) 

 

ДУХОВНА ДАРБА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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2. Посочете някои от причините Бог да поставя надарени хора в църквата 

(Ефесяни 4:11-16). 

 

3. Защо няма двама души с една и съща дарба, които да я използват по един и 

същи начин (1Коринтяни 12:4-6)? 

 

4. Макар някои духовни дарби да изглеждат по-ценни от други (1 Коринтяни 

12:28-31), какво подчертава Павел, за да предпази християните от 

възгордяване поради притежаваните от тях дарби (Римляни 12:4-5; 1 

Коринтяни 12:12-26;  1 Коринтяни 13; Ефесяни 4:11-16)? 

 

 

5. Избройте няколко принципа, които описват правилното отношение и 

отговорност от наша страна към духовните ни дарби (Римляни 12:3-8). 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

 

За да разберете по-добре мястото си в Христовото тяло, направете следното: 

 

❶ Осъзнайте, че притежавате поне една духовна дарба (може и повече)      

(Коринтяни 12:11). 

 

 

❷ Молете се Бог да ви открие вашите дарби. 

 

 

 

❸ Преценете кои ваши дейности Бог сякаш благославя и попитайте зрели          

християни, които ви познават добре, за евентуалните си духовни дарби. 

 

 

      

❹ Запишете духовните дарби, които смятате, че притежавате. 

 

 

 

❺ Стремете се в силата на Светия Дух да развивате дарбите си. 

 

      

 

❻ Осъзнайте, че може да притежавате и дарби, за които в момента не 

подозирате. Опитвайте различните дарби. Не забравяйте, че сте отговорни 

пред Бога за ползотворното използване на дарбите си. 
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Урок 6: Как да управляваме средствата си 
 

Цел: Цялата ни собственост да бъде посветена на Бога и да даваме с радост и 
благодарност.  
Прочетете: 2 Коринтяни 9; Матей 6:19-34; 25:14-30; Лука 12:15-21.   
Научете наизуст: Лука 16:13. 

 

Един   следобед дядо Кларк се прибрал вкъщи с джобове, пълни с лакомства за 

внуците. Той се настанил в своя люлеещ се, поскърцващ стол, а децата го наобиколили с 

възбудени викове и очакващи погледи, бутайки и блъскайки се, за да могат първи да 

видят какво им е донесъл. 

Беловласият старец бръкнал дълбоко в джобовете си, извадил пълна шепа 

лакомства и на всяко дете раздал любимото. След това, доволно усмихнат, той се 

отпуснал назад в стола и ги наблюдавал как разкъсват опаковките на лакомствата си. 

Вляво от него две завистливи братчета спорели чии ментови бонбони са по-вкусни. 

Друго едно от децата седяло до краката му и дъвчело шоколада си. В този момент едно 

малко червенокосо момиченце потупало дядо си по рамото. На лицето му била изписана 

угриженост.  

„Дядо, искаш ли малко от моите бонбонки? – попитало то, гледайки с тъжен, плах 

поглед. – Ти нищо не получи.“ 

Дядо Кларк се вгледал в единствената си внучка и се усмихнал. Той внимателно взел 

нежното момиченце в скута си. „Ама ти дори не си ги отворила още“ – забелязал той.  

Тя го погледнала открито в очите. „Защото искам ти пръв да си вземеш“.  

„О, благодаря ти, ще си взема“ – засмял се той, внимателно отваряйки пликчето. С 

наслада си взел две цветни бонбончета и ги пъхнал в устата си. После силно прегърнал 

внучката си и притиснал щастливото ù личице до себе си. 

Тази история ясно илюстрира даването на десятък – това означава да даваме на Бога 

първата част от това, което Той ни е дал.  

Както знаете, думата „десятък“ идва от гръцката дума „десета“. Тази практика се 

основава на библейски принципи. Даването на десятък: 

● признава Бога като източник и собственик на всичко, което 

притежаваме; 

● представлява доброволен акт на поклонение; 

● учи ни да поставяме Бога на първо място; 

● дава практически насоки за системно даване;   
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● води до духовна свобода и благословение; 

Ролята на десятъка е коренно различна от тази на даването изобщо. Даването 

предполага, че ние сме собственици на средствата, с които разполагаме. Даването на 

десятък е признание от наша страна, че Бог е първоизточникът на нашите доходи. Като 

настойници на повереното ни от Бога ние отделяме и използваме определена част от 

него за Христовото дело.  Не бива да гледаме на което и да е свое притежание като на 

наша изключителна собственост, а да се молим и отделяме по една десета от всичко.  

„И десятъка – както разбрахме, - е за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя 

Бог“ (Второзаконие 14:23). Бог не зачита даренията, заделени от остатъците. Той иска 

първото и най-доброто от всичко, което получаваме (Изход 22:29-30; Притчи 3:9-10). А 

десятъкът осигурява точно това. 

Десет процента, старозаветната мярка за даване, е добро начало за всеки верен и 

всеотдаен настойник. И макар да не живеем под закона, а по благодат, както д-р Дж. Б. 

Габрел заявява: „от гледна точка на кръста е немислимо ние, които живеем по 

благодат, да даваме по-малко, отколкото евреите са давали по закон“. 

Измервайки даването според благодатта на кръста, е не според регламента на 

закона, ранните християни не се ограничават само с десятък. Те дават много повече. Те 

дават в Духа на Христос като доказателство , че Той владее живота им, и като начин да 

се включат в изпълнението на Великото поръчение.  

Урок 6: Библейско изучаване 
 

Парите – старозаветните норми 

1. Какво Бог заповядва на хората, подчинени на Мойсеевия закон (Левит 27:30; 

Малахия 3:8-10)?    

 

2. Според вас какво представлява „хранилището“ (Второзаконие 12:5,6,2.11)? 

 

3. Какъв е размерът на десятъка (Битие 14:20, Евреиф7:2)? 

Парите – новозаветните норми 

1. Като вярващи в Христос ние живеем по благодат, е не  под старозаветния 

закон. Докато сам по себе си законът не дава вечен живот на хората, които се 

стремят да го спазват (Галатяни 2:16), ние сме получили живот поради 

Божието благоволение, въпреки че не го заслужаваме и не бихме могли да го 

спечелим. 
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И така, по-малки или по-големи са стимулите и дължимото от нас като 

настойници на средствата ни в сравнение  с хората, които живеят под закона? 

 

2. Какво е Исусовото мнение за личната отговорност в тази сфера (Матей 23:23)?  

 

3. Прочетете 2 Коринтяни 8-9. 

В този пасаж Павел се опитва да подтикне църквата в Коринт да подпомогне 

финансово нуждаещите се християни. Той им изтъква първо примера на 

църквите в Македония. 

Какво е отношението на македонците към даването на пари за Бога (2 

Коринтяни 8:2-5)? 

 

Като имате това предвид, според вас от какво се интересува Бог? 

 

В крайна сметка, защо даването на пари е важна част от живота на християнина (2 

Коринтяни 8:7,9:12,13)? 

 

В какъв смисъл този, който „сее“ (дава) оскъдно, жъне оскъдно (2 Коринтяни 9:6)? 

 

Какво е отношението, което Бог иска да имаме към даването (2 Коринтяни 9:7)? 

 

 

Кога ви е трудно да давате по този начин? 

 

Мисиите са приоритет на Бога 

1. Кой е най-големият пример за даване (2 Коринтяни 8:9)? 

2. Опитайте се със свои думи да обобщите последната заповед, която Исус 

отправя към учениците Си (Матей 28:19,20). 

3. Прочетете Йоан 14:21,23,24. Опишете каква е връзката му с изпълнението на 

Великото поръчение. 

4. 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 
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е пример за неравномерно използване на ресурсите от страна на 

християнските страни при изпълняването на Великото поръчение - Каква 

част от даваното от вас отива за мисии в други страни? 

 

А за мисии във вашата страна? 

 

5. Молете се и помислете какво Бог иска да промените по отношение на 

средствата, които давате за мисии. Запишете решенията си тук.  

 

 

 

Други видове собственост 

1. На кого принадлежим ние самите и нашите средства (Псалм 50:12; 1 

Коринтяни 6:19,20)? 

 

2. Какви мотиви трябва да ни водят, когато използваме средствата си (1 

Коринтяни 10:31)? 
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Урок 6: Практическо приложение 
 
 

❶ Какво е вашето разбиране за десятъка? Запишете накратко становището си.   

     

 

 

 

 

❷ Каква е разликата между даването изобщо и даването на десятък? 

 

 

Кое от двете описва това, което правите вие и защо? 

 

 

 

 

❸ Задайте си въпроса: „Когато давам, с радост и благодарност ли го правя?“ Как 

изразявате отношението си? 

 

 

 

 

    

❹ Избройте няколко християнски организации и църкви, които работят за 

изпълнението на Великото поръчение и в които бихте искали да вложите 

средства? 
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Урок 7: Как да поверяваме парите си на Бога 
 

Цел: Доверие на Бога по отношение на парите и поверяване на грижата за нуждите ни 
на Него. 
Прочетете: Притчи 3:5-6; Йоан  10:10; Матей 6:33,34. 
Научете наизуст: Псалм 12:6. 

 

Постоянно променящите се икономически 

условия са доказателство за финансовата 

нестабилност на целия свят. Вместо до 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 с настъпването на финансови сривове и 

стопяването на спестяванията им. 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, необременявани 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 опитаме сами със собствените си 

силици 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. 

  

Урок 7: Изучаване на Библията 
 

Бог заслужава нашето доверие 

1. Прочетете Псалм 12:6. Доколко можем да се доверяваме на Бога?    

 

2. Какво ще стане, ако заложим Божиите обещания в основата  на своята 

финансова сигурност  (Притчи 3:5-6)? 

3. Посочете кои парични въпроси ви е трудно да оставите на Божиите грижи. 

Молете се и ги подчинете на Него. 
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Бог желае да живеем пълноценно 

1. Прочетете Йоан 10:10. Какво означава това обещание, съотнесено към 

финансовата ни свобода? 

 

2. „Изобилен живот“ означава  ли да имаме всичките пари и вещи, които искаме? 

Защо?  

 

3. Смятате ли, че сега живеете изобилно? Ако не, какво ви пречи? 

Заменете страха с вяра 

1. Как страхът ни пречи да се доверяваме на Бога? 

 

2. Прочетете 2 Тимотей 1:7. Съпоставете двете разположения на духа, споменати 

в стиха. 

 

3. Посочете онези парични въпроси, които ви плашат. Поверете ги на грижите на 

Бога. 

Молете Бога да ви снабдява с нужното ви 

1. Каква е разликата между „нужда“ и  „желание“? Отговорете конкретно. 

 

2. Защо ни липсват добри неща (Яков 4:2-3; Йоан 15:7)? 

 

 

3. Вярата изисква действие. Според 1 Йоан 5:14-15: 

а) в израз на волята си помолете Бога да задоволи нуждите ви; 

б) в израз на вярата си очаквайте Бог да се погрижи за нуждите ви. 

Чисти мотиви 

1. Какви неправилни мотиви таим понякога (Яков 4:3)? 

 

До какво водят те? 

 

 

2. Напишете неправилните мотиви, с които се борите. 

 

След това: 
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а) Изповядайте ги на Бога; 

б) С вяра изповядайте силата си на Светия Дух, за да можете да осланяте на 

Него за всичко, което ви е нужно. 

Стъпка на вяра 

1. Какво е от съществено значение за живота на християнина (Евреи 11:6)? 

 

2. Един от начините да укрепим вярата си е да направим „обещание на вяра“ – 

обещание  да дадем повече от това, което можем да отделим според сегашните 

си доходи. Това не е клетва, която непременно трябва да се изпълни, а 

доброволно обещание, основаващо се на вярата ни, че чрез Своите ресурси Бог 

е в състояние да снабди онова, което ние не можем чрез нашите. Ние даваме 

дотолкова, доколкото Бог ни дава. 

Разкажете някой случай, когато Бог ви е водил да дадете повече, отколкото сте можели 

да си позволите. 

 

Какво стана впоследствие? 

 

Ако досега не сте правили „обещание на вяра“, вероятно бихте искали да сторите това 

сега, след като се молите и обмислите различни полезни капиталовложения, които 

можете да направите за Бога. Подробно записвайте какво давате и как Бог чудно 

посреща нуждите ви.  
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Урок 7: Практическо приложение 
 
 

❶ Прочетете Лука 6:38. Какво приложение има този стих съм финансовата 

свобода?   

     

 

❷ Представете си, че някой новоповярвал християнин ви довери, че се страхува 

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

 

 

 

❸ Преговорете стъпките за изграждане на упование в Бога по отношение на 

финансовите средства. 

 

 

 

Кои от тях представляват слабост за вас? 

 

 

Какво е трудното в тях? 

 

 

Какво можете да направите, за да ги превърнете в своя силна страна? 

 

 

 

 

   ❹ Припомнете си „финансовото дишане“ от стр. 18. Приложете го по отношение 

на всяка област, в която не следвате принципите на доброто настойничество. 

 

 

 

❺ Молете се и обмислете обещанието за вяра, което Бог би искал да направите. 

Запишете го тук. 
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Урок 8: Нашата отговорност пред Бога 
 

Цел: Да се изгради съзнание, че отговорността ни е преди всичко пред Бога. 
Прочетете: Лука 19:12-27; Матей 24-25.  
Научете наизуст: 2 Коринтяни 5:10. 
 

Много християни пропускат специалното Божие благословение, защото не се 

покоряват на заповедта на нашия Господ, записана в Евангелието на Матей.  

Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и 

където крадци подкопават и крадат; а ги събирайте съкровища на небето, където нито 

молец, нито ръжда ги разяжда и където крадци нито подкопават, нито крадат; защото 

където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти (Матей 6:19-21). 

Исус знае, че ако събираме съкровища на земята, скоро ще заприличаме на хората 

от света. Отдадени на егоистичните си желания, ще престанем да отразяваме Божия 

характер и ще започнем да преследваме собствената си слава. От друга страна, ако 

събираме съкровища на небето, ние ще възвестяваме славата на Божието царство.   

Всичко, което правим, за да доведем хора в Божието царство, всяка добрина, всеки 

израз на любов трупа съкровища в Божието хранилище. Ние даваме заради любовта си 

към Бога и заради благодарността си за Неговата любов и за жертвата на Неговия 

единороден Син, нашия Спасител Исус Христос. 

Бог ще ни потърси отговорност за мотивите, с които даваме, както и за верността, 

с която се покоряваме на Господната заповед да се включим в изпълнението на 

Великото поръчение, като отнесем благата вест да Христос до всеки човек на света. 

Апостол Павел пише: 

„Понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. И така, всеки от нас 

ще отговаря за себе си пред Бога“ (Римляни 14:10,12). 

Разказвайки притчата за добрия настойник, Исус казва: 

Един богаташ имаше настойник, когото обвиниха през него, че разпилявал имота 

му. И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за 

настойничеството си; защото не можеш да бъдеш вече настойник… (Лука 16:1-2). 

За Бога „безсмъртната душа е безценна. И най-големите несгоди, и най-силното 

унижение, и най-жестокото страдание, и най-силната любов, и най-изнурителният 

труд и твърде големите разходи си заслужават, ако са дадени в усилие да се спечели една 

душа“. 

Като верни настойници нашата основна финансова отговорност е да подкрепяме 

служенията, които работят достойно за спечелването на възможно най-много хора за 
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Христос. Ние носим отговорност за това дали изпълняваме последната заповед на 

нашия Господ  преди възнесението Му на небето: „И така, идете, правете ученици 

всичките народи“ (Матей 28:19). 

 

Урок 8: Изучаване на Библията 

 

Християнинът при завръщането на Христос 

1. Според 2 Коринтяни 5:10 какво ще направи Исус, когато дойде отново?    

 

 

2. Обърнете внимание, че Павел казва „всички“. Главно за кого се отнася това? 

 

Забележка: Греховете ни вече са осъдени в Христос (Римляни 8:1). Съдът, за 

който става дума тук, се отнася за делата ни, след като сме повярвали. 

3. Прочетете 1 Коринтяни 3:11-15.  

Божията присъда за нашите дела е сравнена с действието на огъня върху 

различни материали. Според този пасаж кои от нещата, които правим за Бога, 

са най-важни в Неговите очи (стих 13)? 

 

Тогава защо е възможно да прекарваме часове в работа за Бога, без да получим 

каквото и да било възнаграждение за това? 
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Делата на християнина може да бъдат отхвърлени, но какво е сигурно за 

самия него (стих 15)? 

Времето на Христовото завръщане 

1. Християните ще бъдат съдени, когато Исус се върне отново. Кога ще стане 

това (Деяния 1:6-7)? 

 

2. Върху какво трябва да съсредоточим усилията си дотогава (Дейния 1:8, Матей 

28:19,20; Марк 16:15)? 

 

3. Защо Исус изчаква толкова много, преди да се върне (2 Петър 3:9)? 

 

Земята при завръщането на Христос 

Прочетете Марк 13. Тази глава описва какво ще бъде състоянието на света преди 

завръщането на Христос. Ние виждаме, че светът започва все повече да изглежда по 

този начин, и затова знаем, че Христовото завръщане наближава.  

1. Какво ще стане в сферата на религиите (стихове 5,6,21,22)? 

 

2. Каква ще бъде обстановката в света  (стихове 7,8)? 

 

3. Какво ще се наблюдава в природата (стих 8)? 

 

4. Какво ще бъде отношението към истинските вярващи (стихове 12,13)? 

 

5. Със свои думи опишете Христовото завръщане (стихове 26,27). 

 

Подготовка за Христовото завръщане 

1. Като вярващи какво трябва да правим предвид близкото завръщане на 

Христос (Марк 13:33)?  

 

2. Как изпълняването на тази заръка ще се отрази на: 
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Работата ви? 

Социалния ви живот? 

Начина, по който се покланяте на Бога? 

Начина, по който давате? 
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Урок 8: Практическо приложение 
 
 

❶ Като верни настойници на Божиите ресурси наша първостепенна отговорност 

е да подпомагаме изпълнението на Великото поръчение. Ако в този момент Бог 

поиска да се отчетете за настойничеството си, какво ще Му кажете (Лука 16:1-2; 

Евреи 4:13; 1 Петър 4:5)? 

 

 

 

Как можете да проявите по-голяма вярност във финансовото подпомагане  

на разпространяването на благата вест за Христос по света? 

     

 

 

 

 

❷ Посочете конкретни начини, по които събирате съкровища на небето. 

 

 

 

 

 

 

❸ Прегледайте  разходите си за изминалия месец. Каква чест сте отделили  

  за  Божието дело? 

 

 

 

 

    

❹ За да планирате в областта на даването за следващата година, отделете време 

през седмицата и работете по плана, поместен на следващата страница. 
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План за настойничество 

 

 

 
1. В началото попитайте Бога в какъв размер и къде иска да влагате своето    

време, способности, имущество и пари. Запишете идеите си тук.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Молете се и съставете систематичен месечен план за даване, като включите 

следните елементи: 

 

 време 

 

 способности 

 

 имущество 

 

 пари 

 

3. Планирайте отделянето на известно време и средства за извънредни нужди, 

които могат да се появят в църквата, квартала или на други места. 

 

4. Посветете плана си на Бога. Помолете Го да използва всичко ваше, за да 

прослави името Си възможно най-много. 

 

 

5. Започнете да изпълнявате плана си радостно и с очакването Бог да ви 

благославя чрез вашето настойничество.  
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Урок 9: Преговор 
 

 Следващите въпроси ще ви помогнат да преговорите тази „Стъпка“. Ако е 

необходимо, прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Със свои думи дайте определение за „християнин-настойник“. 

 

 
2. Защо се наричаме настойници? 
 
 
 
3. Обобщете отговорностите си като Божии настойници така, както ги разбирате 

сега. 
 

 

 

Прочетете отново: Римляни 12; 1 Коринтяни 12; Яков 3:1-2. 
Преговорете: Научените наизуст стихове.   
 
 

Урок 9: Практическо приложение 
 
 

❶ Посочете няколко неща, над които упражняването настойничество. 

 

 

❷ Кое е най-важното, което трябва да осъзнавате във връзка с отношението си  

      към настойничеството? 

 

 

❸ Какви конкретни положителни промени, свързани с настойничеството ви като 

християнин, забелязвате в живота си?  

 

 

 

❹ Прочете за „принципа на здравия разум“ на следващата страница. Използвайте 

го при вземане на финансовите си решения. 

     

 



56 
 

Как да даваме пълноценно според библейския принцип на 

„здравия разум“ 
 

Трябва да знаете, че Бог ще ви даде време, сили и възможности.  

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

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

много и 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“. Нека поясня. 

Във 2 Тимотей 1:7 апостол Павел пише: „Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, 

любов и себевладеене.“ Себевладеенето, за което се говори в този стих, означава здрав 

разум или обективно и издържано мислене, поставено под ръководството на Светия Дух 

и „обновено“ според Римляни 12:2: 

И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си в 

жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете 

съобразни с тоя свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете 

от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено. 

На онези, които последват призива Му, нашият Господ обещава: 

Разумните ще сияят със светлостта на простора, а ония, които обръщат 

мнозина в правда като звездите до вечни векове (Даниил 12:3). 

Успешно свидетелстваме тогава, когато поемем инициативата да разкажем благата вест 

за Христос в силата на Светия Дух и оставим Бог да се грижи за резултатите. 

На този свят няма преживяване, което да може да се сравни със свидетелстването за 

Христос в силата на Светия Дух и оставянето на резултатите в ръцете на Бога. Ще се 

присъедините ли към мен в това велико приключение? 

Вземане на благоразумни решения 

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: 

▪ Защо Исус  идва на земята? 

    Той идва, за „да потърси и спаси изгубеното“ (Лука  19:10).  
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▪ 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.“ 

▪ Кое е най-значимото  нещо, което мога да направя за другите? 

     Отговорът е отново очевиден: „Да ви представя Христос.“ 

И така, всеки вярващ християнин ще иска да предостави на Христос поверените му 

време, способности и средства, за да може Той  да разполага 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:  

1. В живота ви не бива да има неизповядан грях. 

2. Животът ви трябва да е напълно посветен на Христос и вие трябва да 

бъдете изпълнени с Духа съгласно заповедта в Ефесяни 5:18. 

3. Трябва да ходите по Духа (да пребъдвате в Христос) постоянно, като 

разчитате на Божията вярност с увереността, че Господ 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 да използват  

Писанието в съответствие с вашата нужда. Внимавайте обаче да не превърнете съветите 

на другите в „патерица“. Въпреки че Бог често ни говори чрез други християни, Той ни 

насърчава да се осланяме на Него (Притчи 3:5,6). 

 

Четири основни фактора 

Когато определяме Божията воля, трябва да отчетем още четири основни фактора, 

сходни с принципа на здравия разум. Божията воля се разкрива: 

1. в Словото Му; 

2. в обстоятелствата 

3. в разумно изградените убеждения; 
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4. в мислите, влагани от Светия Дух в ума ни. 

 

Достоверността на подобна преценка е по-сигурна при по-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“. Сатаната 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 води хората така, както е правел през вековете. Например 

евангелизаторските умения 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. 

Как да разберем със сигурност 

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 за 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 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. 
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ДЕСЕТ ОСНОВНИ СПЪПКИ КЪМ ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ 

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на 
основите на християнската вяра

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус 

Представя личността, земния живот, смъртта и 
възкресението на Исус Христос и служението Му в 
живота на вярващите. Обяснява Неговата сила да ни 
превърне в победоносни и плодоносни християни. 

СТЪПКА 1: Християнският живот 

Показва как да изпитаме преживяното от милиони 
християни по света – радостта от пълноценния, 
изобилен, целенасочен и плодоносен живот в 
Христос. 

СТЪПКА 2: Християнинът и изобилният живот 

Изследва християнския начин на живот – какво 
представлява и как се живее на практика. Разглежда 
проблемите, свързани с изкушенията, греха и 
духовната война. Посочва пътя към победата. 

СТЪПКА 3: Християнинът и Святият Дух 

Представя личността на Светия Дух, как да бъдем 
изпълвани с Духа и как да живеем в силата на Духа. 
Истините, които ще научите, ще разпалят духа ви. 

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 

Показва как общуваме с Бога и как получаваме 
отговор на молитвите си. Посочва истинското 
предназначение на молитвата и разкрива как Отец, 
Син и Святият Дух работят заедно, за да отговарят 
на молитвите ни. Ще откриете как ефективно да 
използвате мощта на молитвата. 

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията 

Представя Библията – как сме я получили, нейния 
авторитет и силата й да помага на вярващия. 
Предлага методи за ефективно изучаване на 
Библията. Показва как да изповядаме Божиите 
обещания към нас, вярващите. 

СТЪПКА 6: Християнинът и покорството 

Обяснява защо е важно да се покоряваме на Бога и 
как да живеем в Неговата благодат. Открийте 
тайната на чистотата в личния живот и източника 
на силата на християнина, както и защо няма нужда 
да се страхуваме от мнението на другите за нас. 

 

 

 

 

СТЪПКА 7: Християнинът и свидетелстването 

Показва как да свидетелстваме ефективно в силата 
на Светия Дух и как да разбираме кога Той ни води 
да благовестваме. Включва разпечатка на 
„Четирите духовни принципа“ и обяснява как да 
благовестваме с помощта на тази книжка. 
Следвайте изпитаните подходи в тази стъпка и ще 
започнете уверено да представяте благата вест за 
Христос. 

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 

Предлага здрави библейски принципи, касаещи 
даването, които ще ви помогнат да изпитате 
обещаните от Бога благословения. Открийте Божия 
план за финансовата страна в живота ви, как да се 
отървете от притесненията си за парите и как да се 
уповавате на Бога за паричните си нужди. 

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария Завет 

Представя кратък преглед на Стария Завет, като 
разглежда ключови събития, концепции и герои. 
Показва как Бог е подготвил пътя за Исус Христос и 
за изкуплението на всички, които Го приемат като 
Спасител и Господ. Разкрива Божия модел за 
обещания и благословения и изследва истинската 
значимост на Божията благодат и прошка. 

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия Завет 

Преглед на всички книги от Новия Завет, съдържащ 
кратко изследване на концепциите, заложени в тях. 
Разкрива същността на благовестието и очертава 
бурните събития около зараждането на 
християнската църква. 

Ръководство за водещия 

Полезно помагало дори за напълно начинаещия, 
плах и притеснителен човек, когото са помолили да 
води групата при изучаването на основите на 
християнския живот. Край на неловкото търсене на 
отговори. Ръководството съдържа въпроси и 
отговори от Ръководствата за изучаване на десетте 
основни стъпки. 

Наръчник по християнска зрялост 

Комбинира единадесетте книжки от серията в едно 
практично и лесно за употреба издание. Отлично 
както за самостоятелно, така и за групово 
изучаване. 
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За автора 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интернешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от населението 

на света. Кемпъс Крусейд включва повече от 113 000 щатни и почасови служители и 

обучени доброволци, с чиято помощ десетки милиони пора са чули за Исус Христос. Те 

обучават милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със сила 

живот за Божия слава. 

След дипломирането си, в периода от 1946 до 1951 г. доктор Брайт продължава 

своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на много национални 

и международни награди, включително и на пет почетни доктората. Автор е на много 

книги и публикации, с които помага за изпълнението на Великото поръчение. 

Усилията му са съсредоточени главно върху международния проект „Нов живот 2000“. 

Целта му е до 2000 г. над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус 

Христос и да бъде изпълнено Великото поръчение. 
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