
21. АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН ВЯРВАТ…

Ние сме БОЖИИ НАСТОЙНИЦИ, на които са поверени вре-
ме и възможности, способности и притежания, както и благо-
словенията на земята и нейните богатства. Ние сме отговор-
ни пред Бога за тяхното подходящо използване. Признаваме 
Божията собственост, като служим вярно на Него и на наши-
те ближни, като връщаме десятъците и даваме приношения 
за провъзгласяване на Неговото евангелие и за поддържане 
и развитие на Неговата църква. Настойничеството е приви-
легия, дадена ни от Бог, за да ни възпита в любов и победа 
над егоизма и алчността. Настойникът се радва на благосло-
венията, които другите получават в резултат на верността 
му. (Бит. 1:26-28; 2:15; 1 Лет. 29:14; Аг. 1:3-11; Мал. 3:8-12; 1 
Кор. 9:9-14; Мат. 23:23; 2 Кор. 8:1-15; Рим. 15:26, 27.)
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след това ни връща повече и ни прави 
отговорни за него, прави ни настой-
ници или стопани на всичко, което 
„притежаваме”. Тогава склонността 
ни да живеем удобен, себелюбив жи-
вот изчезва, разбирайки, че нашият 
Господ заради нас е бил гол, беден, 
странник. И думите Му „идете, и 
създавайте ученици измежду всички 
народи” правят църковните дейности 
– споделяне, поучаване, проповяд-
ване, кръщение – по-скъпоценни за 
нас. Поради Него ние се стараем да 
бъдем верни настойници.

КАКВО ОЗНАЧАВА 
ДА СИ НАСТОЙНИК?

„Или не знаете, че вашето тяло 
е храм на Святия Дух... И вие не сте 
свои си, защото сте били купени с 
цена; затова прославете Бога с тела-
та си [и с душите си, които са Бо-
жии]” (1 Кор. 6:19, 20). На висока цена 
сме изкупени. Ние принадлежим на 
Бог. Но това е повторно получаване, 
защото Той ни е създал. Ние Му при-
надлежим още от началото, защото 
„в началото Бог сътвори...” (Бит. 1:1). 
Писанията заявяват ясно, че „Госпо-
дня е земята и всичко, което има в 

ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ДРУГО 
християнският живот озна-
чава себепредаване – от-

даване на самия себе си и приемане 
на Христос. Когато видим как Исус 
е отдал Себе Си за нас, сърцето ни 
е готово да извика: „Какво мога да 
направя за Теб?”

И точно когато мислим, че сме 
осъществили пълно отдаване, пъл-
но посвещение, се случва нещо, ко-
ето показва колко повърхностно е 
посвещението ни. Като откриваме 
нови области в нашия живот, за да 
ги предадем на Бог, нашето посве-
щение расте. И тогава съвсем неж-
но Той предлага на вниманието ни 
друга област, в която собственото аз 
се нуждае от посвещение. И така жи-
вотът продължава, като минава през 
серия от християнски посвещения, 
които се задълбочават все повече и 
повече, включват самата наша същ-
ност, собственото ни аз, нашия стил 
на живот и нашите действия и реак-
ции.

Когато даваме всичко, което сме 
и което имаме, на Бог, на Когото 
така или иначе принадлежи всичко 
(1 Кор. 3:21 - 4:2), Той го приема, но 
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нея, Вселената и тези, които живеят в 
нея” (Пс. 24:1).

При Сътворението Бог е споделил 
Своите притежания с човечеството и 
продължава да бъде истинският соб-
ственик на света, на неговите жители 
и богатства (Пс. 24:1). На кръста Той 
е потвърждил отново като Своя соб-
ственост това, което човекът е пре-
дал на Сатана при грехопадението (1 
Кор. 6:19, 20). Сега Той определя Не-
говият народ да служи като настой-
ник на имота Му.

Настойникът е личност, на ко-
ято е поверено ръководството на 
домакинството или имуществото, 
принадлежащи на някой друг. На-
стойничеството е „положението, 
задълженията или служенето на 
настойника”.1

За християнина настойничест-
вото означава отговорност за всич-
ко, което Бог Му е поверил, както 
и за начина, по който използва жи-
вота си, цялото си същество, вре-
мето, талантите и способностите 
си, материалните си притежания и 
възможности в служба за другите и 
за опознаване на истината.2 Хрис-
тияните служат като настойници 
на Божиите притежания и гледат 
на живота като на дадена от Бог 
възможност „да се научат да бъ-
дат верни настойници, за да станат 
годни за по-висша служба на упра-
вители на вечните неща в бъдещия 
живот”.3

Следователно в своите по-об-
ширни измерения настойничеството 
„включва мъдрото и неегоистично 
използване на живота”.4

НАЧИНИ ДА ПРИЗНАЕМ 
БОЖИЯТА СОБСТВЕНОСТ

Животът може да бъде разделен 
на четири основни области, всяка 
от които е дар от Бога. Той ни е дал 
тяло, способности, време и матери-
ални притежания. Като допълнение 
е и грижата за света около нас, над 
който ни е дал власт.

Настойничество на тялото. 
Божиите чеда са настойници на са-
мите себе си. Ние трябва да обичаме 
Бог с цялото си сърце, с цялата си 
душа, с всичката си сила и с целия си 
ум (Лука 10:27).

Християните имат привилегията 
да развиват своите физически и ум-
ствени способности до най-високата 
степен на възможностите си. Като 
правят това, те отдават почит на Бог 
и могат да бъдат по-голямо благо-
словение за своите съчовеци (вж. гл. 
22 на тази книга).

Настойничество на способ-
ностите. Всеки човек има специ-
фични дарби. Един може да е на-
дарен в областта на музиката, друг 
– сръчен в занаят като шивачи или 
автомонтьори. Трети успяват да бъ-
дат много общителни, лесно да се 
сприятеляват и да контактуват с хо-
рата, докато други имат естествена 
склонност към по-уединени зани-
мания.

Всеки талант може да бъде из-
ползван или за прослава на този, 
който го притежава, или за прослава 
на неговия Дарител. Човек може да 
усъвършенства прилежно даден та-
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лант или за прослава на Бог, или за 
лична изява, от егоизъм.

Ние би трябвало да развиваме 
дарбите, които Светият Дух дава на 
всеки един от нас, за да ги умножим 
(Мат. гл. 25). Добрите настойници 
използват щедро своите таланти, 
за да принесат повече полза на своя 
господар.

Настойничество на времето. 
Ако сме верни управители, ние про-
славяме Бог чрез мъдро използване 
на времето. „Каквото и да вършите, 
работете от сърце, като за Господа, а 
не като на човеци; понеже знаете, че 
за награда от Господа ще получите 
наследството. Слугувайте на Господ 
Христос” (Кол. 3:23, 24).

Библията ни увещава да не се 
държим „като глупави, а като мъд-
ри, като изкупвате благовремието, 
защото дните са лоши” (Еф. 5:15, 16). 
Подобно на Исус и ние трябва да се 
намираме около дома на нашия Отец 
(Лука 2:49). Понеже времето е талант 
от Бога, всеки момент е скъпоценен. 
То ни е дадено, за да изградим ха-
рактер за вечния живот. Да служим 
вярно като управители на времето 
си, това означава да го използваме, 
за да опознаем нашия Господ, да по-
магаме на нашите ближни и да спо-
деляме с тях евангелието. 

Когато при сътворението Бог ни 
дарява с времето, Той запазва сед-
мия ден, съботата, като свято време, 
в което да общуваме с Него. Но шест 
дена са осигурени на човешкото се-
мейство, за да се занимава с полезна 
работа.

Настойничество на матери-
алните притежания. Бог е дал 
на нашите първи родители отговор-
ността да владеят земята, да ръко-
водят животинското царство и да се 
грижат за Едемската градина (Бит. 
1:28; 2:15). Всичко това е тяхно не 
само за да му се радват, но и да го 
ръководят.

Само едно ограничение им е 
наложено. Не е трябвало да ядат от 
дървото за познаване на доброто и 
злото. Това дърво е напомняло по-
стоянно, че Бог е собственик и вър-
ховен Владетел на Земята. Съобразя-
вайки се с това ограничение, първото 
семейство демонстрира своята вяра 
и вярност към Него.

След грехопадението Бог не е мо-
жел вече да ги изпитва чрез дървото 
за познанието на доброто и злото. 
Но човечеството все още се нуждае 
от постоянно напомняне, че Бог е из-
точникът на всяка добра и съвърше-
на дарба (Як. 1:17) и че именно Той 
ни дарява и осигурява сили, за да 
придобием богатство (Вт. 8:18). За да 
ни напомня, че Той е източникът на 
всяко благословение, Бог е учредил 
система от десятъци и приношения.

Тази система е осигурявала ма-
териални средства за поддържане на 
свещениците в израелевия храм. Ад-
вентистите от седмия ден са възпри-
ели модела на левитите като здрав 
библейски метод за финансиране на 
разпространението на евангелието в 
световен мащаб. Бог е наредил раз-
пространението на добрата вест да 
зависи от усилията и даренията на 
Неговия народ. Той ни призовава да 
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станем несебелюбиви Негови съра-
ботници, като Му даваме десятъци и 
дарения.

1. Десятъци. Както една седма от 
нашето време (съботата) принадле-
жи на Бог, така и една десета част от 
всички материални неща, които при-
добиваме, също е Божия. Писанието 
ни казва, че десятъкът е „свят на Гос-
пода”, което символизира, че Той е 
собственик на всичко (Лев. 27:30, 32). 
Десятъкът трябва да Му бъде върнат 
като Негова собствена част.

Системата на десятъка е пре-
красна в своята простота. Безпри-
страстието и справедливостта £ се 
откриват в пропорционалните изис-
квания към богатия и бедния. Спо-
ред мярката на това, което Той ни 
е дал да ползваме от Неговата соб-
ственост, толкова трябва да Му вър-
нем като десятък.

Когато ни призовава да даваме 
десятък (Мал. 3:10), Бог не апелира 
да бъдем благодарни или велико-
душни. Наистина благодарността 
би трябвало да изпълва нашето от-
ношение към Бог, но ние даваме де-
сятък, защото Бог е заповядал това. 
Десятъкът принадлежи на Господ и 
Той изисква ние да го върнем.

а. Примери за даване на деся-
тък. Даването на десятък е общо-
приета практика в цялото Писание. 
Авраам е дал на Мелхиседек, свеще-
ника на Всевишния Бог, „десятък от 
всичко” (Бит. 14:20). Като е направил 
това, той е признал божествената 
свещеническа служба на Мелхисе-
дек и е показал, че е добре запознат 

с тази свята наредба. Случайното 
споменаване на десятъка показва, че 
даването му е било вече установен 
обичай още в онзи ранен период.

Очевидно Яков също е разбирал 
изискването за даване на десятък. 
Когато е бил заточеник и беглец, той 
е дал клетва на Господ: „От всичко, 
което ми дадеш, ще дам десятък на 
Теб” (Бит. 28:22). И след Изхода, ко-
гато Израел се е установил като на-
ция, Бог е потвърдил отново дава-
нето на десятък за Божествен закон, 
от който е зависел успехът на Израел 
(Лев. 27:30-32; Чис. 18:24, 26, 28; Вт. 
12:6, 11, 17).

Новият завет не само че е нямал 
намерение да премахне тази инсти-
туция, но е потвърдил нейната ва-
лидност. Исус е одобрил даването 
на десятък и е осъдил тези, които на-
рушават духа на закона (Мат. 23:23). 
Докато церемониалните наредби, 
които са уреждали жертвоприноше-
нията, символизиращи Христовата 
изкупителна жертва, са били прекра-
тени с Неговата смърт, не е така с 
десятъка.

Тъй като Авраам е баща на всич-
ки вярващи, той е модел за плащане 
на десятък от християните. Както 
Авраам е дал десятък на Мелхисе-
дек, свещеник на Всевишния Бог, 
така и новозаветните вярващи дават 
десятък на Христос, нашия Първос-
вещеник по чина на Мелхиседек (Евр. 
5:9, 10; 7:1-22).5

б. Използването на десятъка. 
Десятъците са святи и трябва да се 
използват само за святи цели. Гос-
под заповядва: „Всеки десятък от 
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земята, било от посевите на земята 
или от плода на дърветата, е Госпо-
ден; свят е на Господа... И всеки де-
сятък от едър и дребен добитък... да 
бъде свят на Господа” (Лев. 27:30-32). 
„Донесете всички десятъци в съкро-
вищницата – казва Той, – за да има 
храна в дома Ми” (Мал. 3:10).

В Израел десятъкът е бил използ-
ван изключително за издържане на 
левитите, които не са получили земя 
по жребий и е трябвало да използват 
всичкото си време за поддържане 
на богослужението в Израел, като 
служат в светилището и наставля-
ват народа в закона Господен (Чис. 
18:21, 24).

След разпятието, когато Божест-
вено отредената роля на левитското 
свещенство е приключила, десятъ-
ците е трябвало пак да се използват 
за поддържане на проповедниците 
на Божията църква. Павел илюстри-
ра принципа, който лежи в основата 
на това, сравнявайки службата на 
левитите и новоучредената служба 
на проповедниците на евангелието. 
Той заявява: „Ако ние сме посели у 
вас духовното, голямо нещо ли е, ако 
пожънем от вас телесното? Ако дру-
ги участват в това право над вас, не 
участваме ли ние повече?... Не знаете 
ли, че тези, които свещенодействат, 
се хранят от светилището и че тези, 
които служат на жертвеника, вземат 
дял от жертвеника? Така и Господ е 
наредил проповедниците на благове-
стието да живеят от благовестието” 
(1 Кор. 9:11-14).

Следователно църковните чле-
нове с желание донасят своите деся-

тъци в „съкровищницата, за да има 
храна в дома Ми” (Мал. 3:10), с други 
думи, за да има достатъчно средства 
в Божията църква, за да се осигури 
издръжката на нейните проповедни-
ци, за да се предава евангелието до 
края на земята.6, 7

2. Дарения. Благодарните хрис-
тияни не могат да ограничат своите 
приноси към църквата само с деся-
тъка. В Израел скинията и впослед-
ствие храмът са били построени от 
„доброволните приноси” – дарения, 
давани на драго сърце (Изх. 36:2-7, 
срв. 1 Лет. 29:14). А специални при-
носи са покривали разходите за под-
държане на тези места за богослуже-
ние (Изх. 30:12-16; 4 Ц. 12:4-16; 2 Лет. 
24:4-13; Неем. 10:32, 33). Израелтяни-
те вероятно са давали от една чет-
върт до една трета от своя доход за 
религиозни и благотворителни цели. 
Водили ли са до бедност такива теж-
ки пожертвувания? Напротив, Бог е 
обещал да благослови тяхната вяр-
ност (Мал. 3:8-12).8

Днес Господ също така зове за 
щедро даване, според както ни е бла-
гословил. Даренията са необходими 
за изграждане, поддържане и функ-
циониране на църквите, за установя-
ване на медицинското мисионерско 
дело, което трябва да покаже прак-
тическото значение на евангелието.

Би ли трябвало да даваме толко-
ва, колкото израелтяните са давали, 
или този модел не е вече приложим? 
В Новия завет Христос представя 
принципа на истинското настойни-
чество – нашите дарби за Бог би 
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трябвало да бъдат според светлината 
и привилегиите, на които се радва-
ме. Той казва: „И от всеки, на когото 
много е дадено, много и ще се изис-
ква; и на когото много са поверили, 
от него повече ще изискват” (Лука 
12:48). Когато Христос изпраща Сво-
ите последователи на мисионерска 
работа, Той им казва: „Даром сте 
приели, даром давайте” (Мат. 10:8). 
Този принцип е приложим също и 
при споделянето на нашите матери-
ални благословения.

И наистина никъде Новият за-
вет не отменя и не смекчава тази 
система. Когато сравняваме своите 
привилегии и благословения с тези 
на израелтяните, ние виждаме, че в 
Исус нашият дял е явно по-голям. 
Благодарността ни би трябвало да 
намери съответен израз в по-голя-
ма щедрост, така че евангелието на 
спасението да стигне и до другите.9 
Колкото по-нашироко се провъзгла-
сява то, от толкова по-голяма под-
крепа се нуждае.

3. Непроменим принцип. Основ-
ният принцип при настойничеството 
се отнася както за това, което задър-
жаме, така и за това, което даваме. 
Докато десятъкът е основният 
изпит на настойничеството на 
нашите временни материални 
притежания,10 то ние сме изпитвани 
и чрез начина, по който употребява-
ме останалата част от средствата.

Използването на материалните 
средства разкрива колко обичаме 
Бог и ближните си. Парите могат да 
бъдат сила за добро: чрез нашите 

ръце те могат да осигурят храна за 
гладния, вода за жадния и облекло за 
голия (Мат. 25:34-40). От Божествена 
гледна точка парите имат стойност 
само ако се използват, за да осигу-
рят належащите нужди на живота, 
ако носят благословение на другите 
и подкрепят Неговото дело.

4. Невярност в десятъка и при-
носите. Обикновено хората не позна-
ват или са небрежни по отношение 
на Божествените принципи на на-
стойничество. Дори сред христия-
ните малцина признават своята роля 
на настойници. Божият отговор за 
неверността на Израел ни дава ясна 
представа как Той гледа на този въ-
прос. Когато използват десятъците и 
приносите за своя собствена полза, 
Бог ги предупреждава, че това гра-
ничи с кражбата (Мал. 3:8). Той обяс-
нява, че им липсва благополучие 
поради материалната им невярност: 
„Вие сте наистина проклети, защото 
вие – да!, – целият този народ Ме 
крадете” (Мал. 3:9).

Господ открива Своето търпе-
ние, любов и милост, като започва 
предупреждението Си с предложе-
ние за благодат: „Върнете се при Мен 
и Аз ще се върна при вас” (Мал. 3:7). 
Той им предлага изобилно благосло-
вение и ги предизвиква да изпитат 
Неговата вярност. „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 че да не стига място за него. 
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И заради вас ще смъмря онзи, който 
поглъща и той няма вече да повреж-
да произведенията на земята ви; и 
лозата ви на полето няма да хвърля 
плода си преждевременно, казва Гос-
под на Силите. Всички народи ще ви 
облажават, защото ще бъдете желана 
земя, казва Господ на Силите” (Мал. 
3:10-12).

Настойничество на земята. 
Съвременната наука направи земята 
огромна лаборатория за изследва-
не и експерименти. Това изследване 
дава много благословения, но тех-
ническата революция стана причина 
за сериозно замърсяване на въздуха, 
водата и почвата. В някои случаи 
технологиите увреждат природата, 
вместо да я стопанисват мъдро.

Ние сме настойници на този свят 
и би трябвало да направим всичко 
възможно, за да съхраним живота 
на всички равнища, като запазим не-
покътнат екологичния баланс. При 
Своето идване Христос ще унищо-
жи тези, които унищожават земята 
(Откр. 11:8). От тази гледна точка 
християните настойници са отговор-
ни не само за своите собствени при-
тежания, но и за света около тях.

ХРИСТОС КАТО НАСТОЙНИК
Истинската служба на настой-

ничество е несебелюбива; тя е пъл-
но предаване на Бога и служене на 
човека. Поради любовта Си към нас 
Христос е понесъл ужаса на кръста, 
а също и по-силната болка – да бъде 
отхвърлен от Своите и изоставен от 
Бог. В сравнение с този дар какво из-

общо бихме могли да Му дадем ние? 
Той не ни е подарил нещо, което е 
имал – въпреки че е имал всичко, 
а самия Себе Си. Това е образецът 
за настойничеството. Да гледаме на 
този най-велик Дар, означава да се 
освободим от нашето собствено аз, 
да станем подобни на Него. Това ще 
ни раздвижи, за да станем грижеща 
се църква; църква, която милее как-
то за тези, които са от общността на 
вярващите, така и за хората извън 
нея. Тъй като Христос е умрял за 
света, настойничеството, в най-ши-
рок смисъл, е служба за света.

БЛАГОСЛОВЕНИЯТА 
НА НАСТОЙНИЧЕСТВОТО

Бог ни е поставил в ролята 
на настойници за наша полза, а не за 
Негова.

Лично благословение. Една 
от причините, поради които Бог ни 
умолява да Му посвещаваме непре-
къснато целия си живот – време, 
способност, тяло и материални при-
тежания – е да насърчи духовното 
ни израстване и развитието на харак-
тера ни. Нашата любов и благодар-
ност се възпитават, когато осъзнава-
ме Божията собственост над всичко 
и непрестанната му любов към нас.

Вярното настойничество ни по-
мага да спечелим победа над алч-
ността и себелюбието. Алчността, 
един от най-големите врагове на 
човека, е осъдена в Декалога. Исус 
също ни предупреждава: „Внима-
вайте и се пазете от всяко користо-
любие; защото животът на човека 
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не се състои в изобилието на имота 
му” (Лука 12:15). Това, което даваме 
постоянно, помага да се изкоренят 
алчността и себелюбието от нашия 
живот.

Настойничеството развива на-
виците за икономичност и ефектив-
ност. След като сме разпънали плъ-
тта заедно със страстите и похотите 
£ (Гал. 5:24), ние няма да използва-
ме нищо за егоистичното си удов-
летворяване. „Когато принципите 
на настойничество ръководят живо-
та, душата се просвещава, целта е 
фиксирана, социалните удоволствия 
се очистват от вредните елементи, 
бизнесът в живота ни се ръководи 
от златното правило и печеленето 
на души се превръща в страст. Та-
кива са изобилните благословения 
на Божия промисъл в един живот 
на вяра и вярност.”11

Дълбоко удовлетворение и ра-
дост дава уверението, че Бог всич-
ко е предвидил и вложил за спасе-
нието на човека, ето защо Господ 
Исус Христос насърчава и нас в съ-
щото: „Понеже сте направили това 
на един от тези най-малки Мои 
братя, на Мене сте го направили” 
(Мат. 25:40). „Не съществува нещо 
толкова скъпоценно, което да не 
можем да дадем на Исус. Ако Му 
върнем талантите от средствата, 
които ни е поверил, за да ги пазим, 
Той ще ни даде още повече. Всяко 
усилие, което правим за Него, ще 
бъде възнаградено и всеки дълг, 
който изпълняваме в Негово име, 
ще служи за нашето собствено 
щастие.”12

Благословение за другите. 
Истинските настойници служат за 
благословение на всички, с които са 
в контакт. Те изпълняват предписа-
нието на апостол Павел: „Заръчвай... 
да правят добро, да богатеят с добри 
дела, да бъдат щедри, съчувствител-
ни, да събират за себе си имот, който 
да бъде добра основа за в бъдеще, за 
да се хванат за истинския живот” (1 
Тим. 6:18, 19).

Настойничеството е служба за 
другите и желание да се споделя 
всичко, с което Бог така щедро ни 
е надарил за тяхно благословение. 
Това означава, че ние вече наистина 
не смятаме, че животът се състои в 
това колко пари имаме, в титлите, 
които притежаваме, важните хора, 
които познаваме, къщата и съсед-
ствата, с които живеем, както и 
службата, и влиянието, които ми-
слим, че имаме.13 Истинският жи-
вот е познаване на Бог, развиване 
на любов, великодушие и щедрост 
като Неговите и даване на това, ко-
ето можем, според както ни е благо-
словил. Истински да даваме в Духа 
на Христос, означава, че живеем ис-
тински.

Благословение за църква-
та. Възприемането на библейския 
план за настойничество е необхо-
димост за църквата. Постоянното 
участие на нейните членове в дава-
нето е упражнение във вяра и бла-
готворителност и има за резултат 
силно църковно тяло, което участ-
ва в споделянето с други души на 
благословенията, които Христос 
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му е подарил, и е готово да се от-
зове на всички нужди на Божията 
кауза. Църквата ще има достатъч-
но средства да поддържа пропо-
ведниците, да разширява Божието 
царство в близките околности и да 
се разпростира и до най-отдалече-
ните краища на земята. Тя ще пре-
доставя с желание време, таланти 
и средства на Бог от любов и бла-
годарност за Неговите благослове-
ния.

Христос ще се завърне, кога-
то евангелието на царството бъде 
провъзгласено „за свидетелство на 
всички народи” (Мат. 24:14), зато-
ва всички са поканени да бъдат на-
стойници и сътрудници с Него. Така 
свидетелството на църквата ще бъде 
мощно благословение за света, а ве-
рните настойници ще бъдат радост-
ни, когато виждат благословенията 
на евангелието да достигат много 
други души.
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