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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

10. СТРУКТУРА В ДАВАНЕТО ВИ 
УРОК 10 – (АВС 2) 

 
ПРОВОКИРАЙТЕ СЕ ЕДИН ДРУГ КЪМ ЛЮБОВ (ДАВАНЕ) 
 
Евреи 10:24 
и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри 
дела, 
 
ВИДОВЕ СЕМЕ 
 
А. ДАРЕНИЕ 
 
Б. ДЕСЯТЪК — ДАВАЙТЕ ДЕСЯТЪК ОТ РЕДОВНИЯ СИ ПРИХОД 
                          — ДЕЛЪТ НА МЕЛХИСЕДЕК 
В. ПЪРВИ ПЛОДОВЕ 
 
Г. ЧЕТВЪРТАТА ЧАСТ 
 
А.   ДАРЕНИЯ 
Псалм 96:8 
отдайте на ГОСПОДА славата, дължима на името Му;  
принесете приноси и влезте в дворовете Му. 
Това е принос или дар даван като действие на поклонение. 
МНЕМОНИКА — СЕЕНЕ 
Еклисиаст 11:1-2 
1Хвърли хляба си по водата,  
защото след много дни ще го намериш!    
2Дай дял на седмина и дори на осмина;  
защото не знаеш какво зло ще бъде на земята. 
 
В КОГО ДА СЕЕТЕ: 
МНЕМОНИКА „СЕЕНЕ“ 
STRANGER — ЧУЖДЕНЕЦА 
ENEMIES — ВРАГОВЕТЕ 
ECCLESIA — ЕКЛЕСИЯТА 
DESCENDANTS/ASCENDANTS — ПОТОМЦИТЕ/ИЗРАСТВАЩИТЕ 
LOST — ИЗГУБЕНИТЕ 
INDIGENT — БЕДНИТЕ 
NATIONS — НАРОДИТЕ 
GRACE CARRIERS — НОСИТЕЛИТЕ НА БЛАГОДАТ  
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
STRANGER — ЧУЖДЕНЕЦА 
Второзаконие 10:17-19 
17Защото ЙЕХОВА, вашият Бог, е Бог на боговете и ГОСПОД на господарите, 
великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема 
дар;    
18Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като 
му дава храна и облекло.    
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19И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в 
Египетската земя. 
Второзаконие 24:19-22 
19Когато жънеш нивите си и забравиш някой сноп на нивата, да не се 
връщаш, за да го вземеш; нека остане за чужденеца, за сирачето и за 
вдовицата; за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, във всичко, което 
вършиш.   
20Когато брулиш маслините си, да не отърсваш повторно клоните; 
останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.   
21Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го береш повторно; 
останалото нека да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.    
22Помни, че си бил роб в Египетската земя; затова Аз ти заповядвам да 
постъпваш така. 
Второзаконие 26:12 
Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш 
отделянето на всички десятъци от произведеното и ги дадеш на левита, на 
пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се 
наситят, 
 
ENEMIES — ВРАГОВЕТЕ 
Лука 6:27-35 
27Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете 
добро на тези, които ви мразят,       
28благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви 
правят пакост.      
29На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, 
който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.     
30Дай на всеки, който ти поиска, и не искай обратно нещата си от този, 
който ги отнема.     
31И както желаете да постъпват хората с вас, така и вие постъпвайте с 
тях.     
32Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви 
се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.    
33И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква 
благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.     
34И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите 
обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават 
назаем на грешници, за да получат обратно същото.     
35Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да 
очаквате да получите нещо в замяна; и наградата ви ще бъде голяма и ще 
бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. 
 
ECCLESIA — ЕКЛЕСИЯТА 
ДАВАНЕ НА ДРУГИТЕ В ТЯЛОТО 
Притчи 11:24-25 
24Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,   
а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия.     
25Благотворната душа ще бъде наситена;   
и който пои, сам ще бъде напоен. 
Исая 32:8 
Но великодушният измисля великодушни неща 
и за великодушни неща ще стои. 
Деяния 2:44-45 
44А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;    
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45и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата 
на всички, според нуждата на всеки. 
Естир 9:22-23 
22като дни, в които юдеите се успокоиха от неприятелите си, и месеца, в 
който скръбта им се превърна в радост и плачът им в добър ден, за да ги 
правят дни за пируване и увеселение и за пращане подаръци едни на други и 
милостиня на сиромасите.   
23И юдеите предприеха да правят, както бяха почнали и както Мардохей им 
беше писал, 
Левит 25:6 
Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на 
слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е 
заселил при тебе; 
 
Изход 35:21-29 
21И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, който 
желаеше, и донесоха принос на ГОСПОДА за направата на шатъра за срещане 
и за всяка негова служба, и за святите одежди.   
22Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха 
гривни, обици, пръстени, мъниста и всякакви златни неща – както и всички, 
които принесоха какъвто и да бил златен принос на ГОСПОДА.    
23И всеки, в когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козя кожа, 
червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ги принесе.   
24Всички, които можаха да направят принос от сребро и мед, принесоха 
принос на ГОСПОДА; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за 
каквато и да било работа на службата, ги принесоха.    
25Също и всяка жена, която бе майсторка, предеше с ръцете си и принасяше 
напреденото – синьото, моравото, червеното и висона.   
26Всички жени, чието сърце ги подбуждаше и които умееха, предяха козя 
вълна.    
27А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на 
ефода и на нагръдника,    
28и ароматите, и елея за осветление, и за мирото за помазване, и за 
благоуханния тамян.    
29Израилтяните принесоха доброволен принос на ГОСПОДА, всеки мъж и жена, 
които имаха сърдечно разположение да принесат за каквато и да било 
работа, която ГОСПОД чрез Мойсей заповяда да се направи. 
 
Изход 36:5-7 
5и говориха на Мойсей: Народът донася много повече, отколкото е нужно да 
служи за работата, която ГОСПОД заповяда да се извърши.   
6Затова Мойсей заповяда и прогласиха в стана: Никой мъж или жена да не 
работи вече за принос за светилището. И така, народът се въздържа и не 
принасяше вече.   
7Защото материалът, който имаха, им беше достатъчен, за да извършат 
цялата работа и даже повече. 
ВАШЕТО ДАВАНЕ ЗА ТЯЛОТО – ИЗГРАЖДА БОЖИЯТА СКИНИЯ. 
 
DESCENDANTS/ASCENDANTS — ПОТОМЦИТЕ/ИЗРАСТВАЩИТЕ 
ПОТОМЦИТЕ: 
Второзаконие 5:16 
Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда ГОСПОД, твоят Бог, 
за да се продължат дните ти и да благоденстваш на земята, която ГОСПОД, 
твоят Бог, ти дава. 
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Ефесяни 6:2-3 
2„Почитай баща си и майка си“ (което е първата заповед с обещание),   
3„за да ти бъде добре и да живееш много години на земята“. 
ИЗРАСТВАЩИТЕ: 
Бащата трябва да благославя синовете си. 
Притчи 13:22 
Добрият оставя наследство на внуците си,  
а богатството на грешния се запазва за праведния. 
Псалм 25:12-13 
12Бои ли се човек от Господа? –  
Него Той ще настави кой път да избере.    
13Душата му ще живее в спокойствие  
и потомството му ще наследи земята. 
 
LOST — ИЗГУБЕНИТЕ 
Римляни 10:14-15 
14Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват 
в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?    
15И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:   
„Колко са прекрасни   
краката на тези, които благовестват доброто!“ 
Семето се сее, за да се изпрати проповедника да спечели изгубените. 
 
INDIGENT — БЕДНИТЕ 
ДАВАНЕ НА БЕДНИТЕ 
Притчи 28:27 
Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,  
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви. 
Второзаконие 15:7-11 
7Ако в земята ти, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, има при тебе сиромах 
от братята ти в някои от градовете ти, да не закоравяваш сърцето си, 
нито да затваряш ръката си пред бедния си брат;   
8но непременно да отваряш ръката си за него и да му даваш назаем 
достатъчно пари според нуждите му за каквото му е потребно.    
9Внимавай да не влезе в сърцето ти подла мисъл и да си кажеш: Наближава 
седмата година, годината на опрощаването; и да погледнеш с лошо око на 
бедния си брат и да не му дадеш, и той да извика към ГОСПОДА против теб, и 
това да ти бъде зачетено за грях.    
10Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; 
понеже за това ГОСПОД, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и 
във всичките ти начинания.    
11Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти 
заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния и към брата си в 
оскъдица в земята си. 
Псалм 41:1 
Блажен онзи, който се грижи за немощния;  
в зъл ден ще го избави ГОСПОД. 
Притчи 19:17 
Който показва милост към бедния, заема на ГОСПОДА   
и Той ще му въздаде за благодеянието му. 
СЛУГАТА С ЕДИН ТАЛАНТ ТРЯБВА ДА ГО ДАДЕ НА БЕДНИЯТ. ТОГАВА 
МОЖЕ ДА КАЖЕ, ЧЕ ГО Е ЗАЕЛ НА ГОСПОДА. 
Притчи 22:9 
Който има щедро око, ще бъде благословен,  
защото дава от хляба си на сиромаха. 
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NATIONS — НАРОДИТЕ 
2 Коринтяни 9:9 
както е писано:   
„Разпръсна щедро, даде на бедните,   
правдата му трае до века“. 
 
GRACE CARRIERS — НОСИТЕЛИТЕ НА БЛАГОДАТ 
Поставения човек, стареите, които хранят. 
Малахия 3:8 
Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете.  
И казвате: В какво Те крадем?  
В десятъците и в приносите. 
Лука 21:1-4 
1Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в 
съкровищницата.   
2А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.   
3И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички;    
4защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а 
тази от немотията си пусна целия имот, който имаше. 
Псалм 96:8 
отдайте на ГОСПОДА славата, дължима на името Му;  
принесете приноси и влезте в дворовете Му. 
При празнуването на еврейските празници всеки израилтянин трябваше да 
идва при Бог с принос. 
Изход 23:15-17 
15Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни 
хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, 
защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни 
ръце;    
16и празника на жътвата, на първите плодове от труда ти, на това, което 
си посял в нивата; и празника на беритбата в края на годината, когато 
прибираш плодовете си от нивата.    
17Три пъти в годината всичките израилтяни от мъжки пол да се явяват 
пред ГОСПОДА ЙЕХОВА. 
 
Новозаветни примери за даване на поставения човек или на група от хора 
вместо на институция: 
1. ВАРНАВА 
Деяния 4:36-37 
36Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава (което значи „син на 
утешение“), левит, родом от Кипър,    
37като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на 
апостолите. 
ТОВА ДЕЙСТВИЕ ГО ОСВОБОДИ В АПОСТОЛСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ. 
Деяния 13:2 
И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми 
Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. 
2. ОНИСИМ 
2 Тимотей 1:16-18 
16Господ да покаже милост към дома на Онисифор, защото той много пъти 
ме ободряваше и не се засрами от оковите ми,   
17а когато беше в Рим, ме потърси старателно и ме намери.    
18Господ да му даде да намери милост пред Него в онзи ден; а колко служеше в 
Ефес, ти знаеш твърде добре. 
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3. ЕПАФРОДИТ 
Филипяни 2:25-30 
25Сметнах обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник 
и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите,    
26понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.   
27И наистина, той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост – и не 
само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.   
28Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате 
пак и аз да скърбя по-малко.    
29И така, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,    
30понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи 
живота си на опасност, за да допълни липсата на вашето служение към мен. 
4. МАКЕДОНСКАТА ЦЪРКВА 
2 Коринтяни 8:1-4 
1При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите 
в Македония,    
2че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и 
дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на 
тяхната щедрост.   
3Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже 
вън от силата си,    
4като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да 
участват и те в служението на светиите. 
Филипяни 4:15-19 
15А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах 
делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе 
във връзка с мене за даване и вземане;   
16защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.    
17Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.    
18Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от 
Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, 
благоугодна на Бога.    
19А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в 
Христос Исус. 
 
Б.  ДЕСЯТЪК 
1. ДАВАНЕ НА ДЕСЯТЪК ВЪВ ВАШАТА СЪКРОВИЩНИЦА. 
Малахия 3:10-12 
10Донесете 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.    
11И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,  
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;  
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,  
казва ГОСПОД на Силите.   
12Всички народи ще ви облажават,  
защото ще бъдете желана земя,  
казва ГОСПОД на Силите. 
Това е принципа на даване на десятък от редовния ви приход във вашата 
съкровищница, като отделен човек или местна църква дава десятък на своя 
апостолски ресурсен център. 
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Нашата праведност трябва да надмине праведността на фарисеите и на 
книжниците. Ние даваме от благодарност. 
Левит 27:30-32 
30Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на 
дърветата, е ГОСПОДЕН; свят е на ГОСПОДА.    
31Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека придаде петата 
част от цената му.    
32И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което 
минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на ГОСПОДА. 
Второзаконие 14:22 
Непременно да даваш десета част от всичките си произведения, които си 
посял, които нивата ти произвежда всяка година. 
 
БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ЗА ДАВАНЕТО НА ДЕСЯТЪК: 
Малахия 3:10-12 
10Донесете 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.    
11И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,  
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;  
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,  
казва ГОСПОД на Силите.   
12Всички народи ще ви облажават,  
защото ще бъдете желана земя,  
казва ГОСПОД на Силите. 

1. ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ 
2. ПРЕЛИВАЩИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
3. ПОГЛЪЩАТЕЛЯ Е СМЪМРЕН – КОЕТО ВОДИ ДО ПЛОДОВИТОСТ В 

ПОЛЕТО ВИ. (дявола все още е поглъщач – той все още обикаля 
търсейки кого може да погълне – той е поразен, а не неспособен) 

4. ВСИЧКИ НАРОДИ ЩЕ ВИ НАРЕКАТ БЛАГОСЛОВЕНИ 
5. ЩЕ БЪДЕТЕ ЖЕЛАТЕЛНА ЗЕМЯ 
 

1. ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВАШЕ ПРЕДИ ЗАКОНА (АВРААМОВИЯ 
ЗАВЕТ) 
Авраам даде десятък на Мелхиседек. 
Битие 14:18-20 
18Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния 
Бог, изнесе хляб и вино    
19и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, 
Създател на небето и на земята;    
20благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята 
ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. 
Благословението на Авраам беше хляб, вино и избавление от враговете му. 
Авраам даде десятък след като беше благословен. Неговия десятък беше 
декларация на избавлението му. Авраам не даде десятък, за да получи 
избавление. Авраам даде десятък, понеже беше благословен. 
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2. ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВАШЕ ПО ВРЕМЕТО НА ЗАКОНА 
(МОЙСЕЕВИЯ ЗАВЕТ) 
Левит 27:30 
Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на 
дърветата, е ГОСПОДЕН; свят е на ГОСПОДА. 
Левит 27:32 
И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което 
минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на ГОСПОДА. 
Под закона десятъка беше действие на покорство. Благословенията бяха 
активирани чрез покорство (Второзаконие 28). Поне десятъка принадлежеше 
на Бога, връщането му на Господа беше действие на покорство. 
Благословението за това действие на покорство е изложено по-горе. 
Малахия 3:10 
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.    
 
3. ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВА СЛЕД ЗАКОНА (НОВИЯ ЗАВЕТ) 
3.1 ПАВЕЛ ПОДТИКВАШЕ ИЗДРЪЖКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 
ЦЪРКВАТА. 
1 Коринтяни 9:9-14 
9Защото в Мойсеевия закон е писано: „Да не обвързваш устата на вола, 
когато вършее“. За воловете ли тук се грижи Бог,    
10или го казва несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото 
който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да вършее с 
надежда, че ще участва в плода.    
11Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако пожънем от вас 
телесното?    
12Ако други участват в това право над вас, не участваме ли ние повече? 
Обаче ние не използвахме това право, но търпим всичко, за да не причиним 
някакво препятствие на Христовото благовестие.    
13Не знаете ли, че тези, които свещенодействат, се хранят от 
светилището и че тези, които служат на жертвеника, вземат дял от 
жертвеника?    
14Така и Господ е наредил проповедниците на благовестието да живеят от 
благовестието. 
Павел използва Старозаветния принцип на издръжка на левитското 
свещенство от десятъците на Израел, за да оправдае издръжането на 
служителите в Църквата. 
3.2   АРГУМЕНТА НА МЕЛХИСЕДЕК (Евреи 7) 
Евреи 7:1-10 
1Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който 
срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го 
благослови,   
2на когото Авраам отдели и десятък от цялата плячка – той, който е 
първо, по значението на името си, цар на правда, а после и салимски цар, т.е. 
цар на мир,   
3без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край 
на живот, но оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.    
4А помислете колко велик беше този човек, на когото патриарх Авраам даде 
и десятък от най-добрата плячка.    
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5Защото, докато онези от Левиевите потомци, които приемат 
свещенството, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т. е. 
от братята си, макар и да са произлезли от чреслата на Авраам,    
6той обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десятък от Авраам и 
благослови този, на когото бяха дадени обещанията.   
7А безспорно по-долният бива благославян от по-горния.    
8И в единия случай смъртните хора вземат десятък, а в другия – този, за 
когото се свидетелства, че живее.   
9И, така да се каже – сам Левий, който взема десятък, даде десятък чрез 
Авраам;   
10защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна 
Авраам. 
Тука е потвърдено превъзходството на Новия завет. Действието на Новия завет 
в даването не е променено. Даването е преминало от левитите към Мелхиседек. 
Мелхиседек е Христос. Исус каза, ако приемете този, когото ви изпращам, 
приели сте Мен. В даването на изпратения (поставения човек) ние даваме на 
Христос. 
 
Авраам даде десятъци на царя-свещеник Мелхиседек (ст.2). 
Давайки десятъци на Мелхиседек Авраам призна неговото величие (ст.4), и 
беше благословен от него (ст.6-7). 
Давайки десятък Аврам установи модел за неговите неродени потомци 
(естествени и духовни), за да признават величието на свещенството на 
Мелхиседек и да получават благословения от това свещенство. 
Въпреки че Авраам даде веднъж, той постанови духовен  модел, който по-късно 
стана закон. 
Израел (естествените потомци на Авраам следвах модела давайки на 
левитското свещенство — „по-малкия“ на „по-големия“ (ст.7). 
Църквата (духовните потомци на Авраам — Галатяни 3:7) също трябва да 
следват модела. Левитското свещенство сега е заменено от свещенсвото на 
Мелхиседек, което е по-велико свещенство и е вечно свещенство. 
Христос е Свещеник според чина на Мелхиседек. 
Евреи 6:20 
където Исус като предтеча влезе за нас и стана Първосвещеник довека 
според Мелхиседековия чин. 
Следователно десятъка трябва да се дава на Него. 
Исус е потомъка на Авраам. 
Евреи 2:16 
(Защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото 
потомство.) 
Но това се прилага за „дните на Неговата плът“. 
Евреи 5:7 
По време на земния Си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и 
молби към Бога, Който можеше да го спаси от смърт, и като бе послушан 
поради благоговението Си, 
Като Божия Син Той е преди Авраам. 
Йоан 8:58 
Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз 
съм. 
Следователно Той е квалифициран да получава десятъци. 
Когато даваме десятък — като Авраам ние признаваме величието на Христос и 
ще бъдем благословени от Него. 
Забележка: Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за 
наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме 
надежда. Римляни 15:4  
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ИСУС ОДОБРЯВАШЕ ДАВАНЕТО НА ДЕСЯТЪК 
Матей 23:23 
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от 
джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на 
закона – правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да 
правите, а онези да не пренебрегвате. 
Ако под закона хората даваха 10%, ние под благодатта трябва да даваме повече. 
Бог ни предизвиква „изпитайте Ме сега за това“. 
Малахия 3:10-11 
...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.    
11И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,  
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;  
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,  
казва ГОСПОД на Силите.   
Нашата праведност трябва да надмине тази на книжниците и на фарисеите в 
даване. 
Матей 5:20 
Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на 
книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. 
Притчи 3:9-10 
9Почитай ГОСПОДА от имота си  
и от първото на целия доход.    
10Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие  
и линовете ти ще преливат от ново вино. 
 
Десятъка е важна част от даването ви. Той е връщане на Бог това, което ви е 
поверено от Бог. Правейки това вие показвате вярност в „това, което е на друг 
човек“. (Лука 16:12) 
Ако не давате десятък няма да загубите спасението си – но ще загубите 
господството си. 
Съкровищницата са онези, които дават храна. Това е поставения човек и онези, 
които се трудят в доктрината в дома. Системата на събиране е оставена на 
усмотрението на поставения човек, който надзирава църквата. 
В една новооснована църква,  поставения човек е единствената съкровищница. 
Когато църквата се разраства и и е установен лидерския тим, синовете, които 
сега са стареи, които се трудят в доктрината участват в десятъка. 
Събранието дава десятък на лидерството.  
Разпределението е оставено на усмотрението на поставения човек като негово 
право. 
Онези, които се трудят в църквата трябва да дават десятък на поставения човек. 
 
ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ 
От прихода на местната църква се дава десятък на свързания с нея апостол. 
Това е приноса за издигане. Когато една църква прави това то се смята като 
даване 100%. 
Числа 18:26-28 
26Кажи на левитите: Когато вземате от израилтяните десятъка, който ви 
дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десятък от 
десятъка за принос за издигане на ГОСПОДА.    
27И тези ваши приноси за издигане ще ви се смятат като жито от хармана 
и като изобилие на вино от лина.   
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28Така и вие да принасяте принос за издигане на ГОСПОДА от всички 
десятъци, които вземате от израилтяните; и от тях да давате на 
свещеника Аарон принос за издигане на ГОСПОДА . 
 
2. НА МЕЛХИСЕДЕК 
Битие 14:18-20 
18Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния 
Бог, изнесе хляб и вино    
19и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, 
Създател на небето и на земята;    
20благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята 
ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО. 

 АВРААМ ДАДЕ ДЕСЯТЪК ОТ ПЛЯЧКАТА ОТ БИТКАТА НА 
МЕЛХИСЕДЕК. 

 АВРААМ ДАДЕ ДЕСЯТЪК СЛЕД КАТО БЕШЕ БЛАГОСЛОВЕН. 
 АВРААМ ДАДЕ ДЕСЯТЪК НА ЧОВЕК, НЕ НА ИНСТИТУЦИЯ. 
 АВРААМ ДАДЕ ДЕСЯТЪК НА ЧОВЕКА, КОЙТО МУ ДАДЕ ХЛЯБ И 

ВИНО. 
ПО-МАЛКИЯ ТРЯБВА ДА ДАВА ДЕСЯТЪК НА ПО-ГОЛЕМИЯ – ТРЯБВА ДА СЕ 
РАЗПОЗНАЕ ПО-ГОЛЕМИЯ. 
АВРААМ НА МЕЛХИСЕДЕК. 
ВАРНАВА НА АПОСТОЛИТЕ. 
Синовете на духовния си баща. 
Малахия 3:10-11 
10Донесете 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.    
11И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,  
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;  
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,  
казва ГОСПОД на Силите.   
Всички десятъци се отнася за плода на земята, които се НОСЯТ В 
ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ В СЪКРОВИЩНИЦАТА. Десятъка от плячката от 
битката е различен от земеделския десятък. Десятъка от плячката от битката 
беше задействан от Авраам. Това не е заповед, а добър обичай. Той присъщо е 
свързан с финансов и друг пробив. 
Авраам даде десятък на Мелхиседек. СЛЕД „ТЕЗИ НЕЩА“ БЯХА 
АКТИВИРЯНИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ. 

 ОТКРОВЕНИЕ 
Битие 15:1 
След тези събития ГОСПОДНОТО слово дойде на Аврам във видение и каза: Не 
бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. 

 ПЛОДОНОСНОСТ 
Битие 15:5 
Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй 
звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Толкова ще бъде твоето 
потомство. 
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 НАРАСТВАНЕ (ЗЕМЯ) 
Битие 15:7 
После му каза: Аз съм ГОСПОД, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти 
дам да наследиш тази земя. 

 ПРОБИВ (ОТ АМОРЕЙЦИТЕ) 
Битие 15:13-16 
13Тогава ГОСПОД каза на Аврам: Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в 
чужда земя и ще бъде поробено; и те ще го потискат четиристотин години.    
14Но Аз ще съдя народа, на когото ще робуват; и след това ще излязат с 
голямо имущество.    
15А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита 
старост.    
16А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук; защото 
беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. 
Всички тези благословения могат да бъдат сметнати за благоволение. 
Благоволението е заслужено и незаслужено. 
Римляни 4:9-16 
9Обаче това блаженство само за обрязаните ли е или и за необрязаните? 
Понеже казваме: „На Авраам вярата се зачете за правда“.   
10Тогава как му се зачете? Когато беше обрязан ли, или необрязан? Не 
когато беше обрязан, а необрязан.    
11И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вярата, която 
имаше, когато беше необрязан, за да бъде той баща на всички, които 
вярват, ако и необрязани, за да се зачете правдата на тях,   
12и баща на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в 
стъпките на онази вяра, която нашият баща Авраам е имал, когато е бил 
необрязан.    
13Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде 
наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра.    
14Защото ако наследници са тези, които се облягат на закона, то вярата е 
празна и обещанието – осуетено;    
15понеже законът докарва не обещание, а гняв; а където няма закон, там 
няма престъпление.    
16Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че 
обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се 
обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща 
на всички ни 
АВРААМ Е НАШИЯ МОДЕЛ ЗА ХОДЕНЕ ВЪВ ВЯРА. 
Мелхиседек е образ на Исус и на поставения човек, който дава на църквата Си 
хляб и вино (излизащото слово). Когато даваме десятък ние признаваме Исус 
като нашия първосвещеник според свещенството на Мелхиседек. 
1. Добра политика е да се благославя поставения човек на дома. Благославяйки 
го вие благославяте Христос. (Правилото на поставения човек.) 
Йоан 13:20 
Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене 
приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
Приноса на Мелхиседек е десятъка на вашата победа, която предавате на 
поставения човек, т.е. застраховка на изплащане – десятък от това предаден на 
поставения човек, а не на институцията. 
2. В апостолския ресурсен център, поставените хора трябва да придобият 
навика да дават десятък от своите доходи на апостола. Можете да кажете, че 
това ще произведе богати апостоли – да апостолите трябва да бъдат богати. 
Богатството в ръцете на праведните е мощно оръдие за напредъка на царството. 
Пасторите губят пари за строители, понеже не дават десятък на майсторите. 
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Някои пастори са ограбвани от строителите. Пасторите са готови да похарчат 
30 000 ранда за дъбова врата, а дават на апостола 500.00 ранда. 
Икономическите системи в църквата са архаични и небиблейски. 
Левитите бяха богати. Те получаваха 11/10. Пасторите днес са по-бедни от 
левитите, въпреки че живеят в Новия завет. Поради лошите библейски 
практики ние виждаме пасторите винаги да търсят намаления и подаяния. 
Твърде дълго поставените хора са искали Бог да ги благославя чрез бизнесмени. 
Сега Бог иска да благослови поставения човек, така че той да може да бъде 
човек на влияние за напредъка на царството. 
 
ПРИМЕР: 
ЕДИН БИЗНЕСМЕН ИМА ПОБЕДА НАД НОРМАЛНИЯ СИ БИЗНЕС. 
РЕДОВНАТА МУ ПЕЧАЛБА ВЪЗЛИЗА НА 30 МИЛИОНА РАНДА. ТОЙ 
ТРЯБВА ДА ДАВА ДЕСЯТЪК 3 МИЛИОНА НА СВОЯ ПОСТАВЕН ЧОВЕК. 
ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ДАВА ДЕСЯТЪК 300 000 РАНДА НА СВОЯ 
АПОСТОЛ. 
 
В.  ПЪРВИ ПЛОДОВЕ 
 
ПЪРВО ПЪРВИТЕ НЕЩА. 

 ПРИОРИТЕТ В ПРЕСЛЕДВАНЕТО. 
ТЪРСЕТЕ ПЪРВО ЦАРСТВОТО. 
ПРИОРИТЕТИТЕ ДЕМОНСТРИРАТ МОЯТА ПРАВЕДНОСТ. 

 ПРИОРИТЕТ В РАНГА – АПОСТОЛИТЕ СА ПЪРВИ. 
1 Коринтяни 12:28 
И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ 
пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни 
дарби, други с дарби на подпомагане, на управляване, на говорене разни 
езици. 

 ПРИОРИТЕТ В БИТКАТА. 
Съдии 1:1-2 
1След смъртта на Исус израилтяните се допитаха до ГОСПОДА: Кое племе 
първо ще влезе в бой против ханаанците?     
2ГОСПОД каза: Юда ще влезе в бой, ето, предадох земята в ръката му. 
Съдии 20:18 
Тогава израилтяните тръгнаха, излязоха при Ветил и се допитаха до Бога: 
Кой от нас пръв да излезе на бой против Вениаминовите синове? А ГОСПОД 
каза: Юда да излезе пръв. 

 ПРИОРИТЕТ В СЪДЕНЕТО. 
Матей 7:5 
Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за 
да извадиш съчицата от окото на брат си. 

 ПРИОРИТЕТ В ПОКЛОНЕНИЕТО. 
Матей 5:24 
остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и 
тогава ела, и принеси дара си. 

 ПРИОРИТЕТ В ИДВАНЕТО. 
Матей 17:10-11 
10Учениците Му го попитаха: Защо тогава книжниците казват, че първо 
Илия трябва да дойде?    
11А Той отговори: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко. 

 ПРИОРИТЕТ В ОГРАБВАНЕТО. 
Матей 12:29 
Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби 
покъщнината му, ако първо не го върже? Тогава ще ограби къщата му. 
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 ПРИОРИТЕТ В ПРИНОСИТЕ. 
Изход 34:22-23 
22И да пазиш празника на седмиците, т. е. на първите плодове от жътвата 
на житото, и празника на беритбата в края на годината.   
23Три пъти през годината всички твои от мъжки пол да се явят пред 
ГОСПОДА ЙЕХОВА, Израилевия Бог. 
Изход 34:26 
Първите плодове от земята си да принесеш в дома на ГОСПОДА, твоя Бог. Да 
не вариш яре в млякото на майка му. 
Изход 22:29-30 
29Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана 
си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.    
30Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото 
с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене. 
Числа 18:12-14 
12Всичко, което е най-добро от елея, и всичко, което е най-добро от виното и 
от житото, първите им плодове, които те дават на ГОСПОДА, на тебе ги 
давам.    
13Първите плодове от всичките произведения на земята им, които те ще 
донасят на ГОСПОДА , ще бъдат твои; който е чист в дома ти, да ги яде.    
14Всяко обречено нещо в Израел ще бъде твое. 
 
ПЪРВИ ПЛОДОВЕ 
 
Битие 4:3-4 
3И след време Каин принесе от земните плодове принос на ГОСПОДА.    
4Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от 
тлъстината му. И ГОСПОД погледна благосклонно към Авел и приноса му, 
 
ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА: 
А. ПЪРВИТЕ ПОЖЪНАТИ ПЛОДОВЕ. 
Б. ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ В ГРАДА. 
Римляни 16:5 
Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос. 
1 Коринтяни 16:15 
Още ви моля, братя: вие знаете, че семейството на Стефанас е първият 
плод на Ахая и че те са посветили себе си да служат на светиите; 
В. ЗА ВЯРВАЩИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ЕПОХА. 
Яков 1:18 
От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем 
един вид пръв плод на Неговите създания. 
Г. ЗА 144000. 
Откровение 14:4 
Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени; те са, 
които следват Агнеца, където и да отива; те са били изкупени измежду 
човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца. 
Д. ЗА ПЪРВИЯ ВЪЗКРЕСЕН ОТ МЪРТВИТЕ – ХРИСТОС. 
1 Коринтяни 15:20-23 
20Но сега Христос е бил възкресен, първият плод от починалите.   
21Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде 
възкресението на мъртвите.   
22Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят.    
23Но всеки на своя ред: Христос – първият плод, после, при пришествието на 
Христос, тези, които са Негови. 
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Е. ПЪРВОНАЧАЛНОТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ. 
Римляни 8:23 
И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние 
въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на 
нашето тяло. 
 
1. КАКВО Е ТОВА? 

 НЕ Е СЪЩОТО КАТО ДЕСЯТЪКА 
2 Летописи 31:5 
И щом тази заповед бе издадена, израилтяните донесоха много от първите 
плодове на житото, виното, дървеното масло, меда и на всички земни 
произведения; донесоха още в изобилие и десятъците от всяко нещо. 
Неемия 10:37 
и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите 
плодове от нашето тесто и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, 
също и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десятъците от 
земята си и левитите да вземат десятъците по всички градове, където 
обработваме земята. 
Неемия 12:44 
В същия ден бяха определени и хора над стаите за складове, за приносите, за 
първите плодове и за десятъците, за да събират в тях от полетата на 
градовете дяловете, узаконени за свещениците и левитите; защото Юдея се 
радваше поради свещениците и левитите, които служеха. 
Първите плодове и десятъка бяха отделни неща. 

 ТО БЕШЕ ПЪРВОТО ОТ ДОБИТЪКА, ЗЪРНОТО, ПЛОДОВЕТЕ, 
СИНОВЕТЕ. 

Изход 22:29-30 
29Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана 
си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.    
30Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото 
с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене. 
Немия 10:35-37 
35и всяка година да донасяме в ГОСПОДНИЯ дом първите плодове от земята си 
и първите плодове от рожбата на всяко дърво;    
36и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в 
дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си според 
предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си;    
37и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите 
плодове от нашето тесто и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, 
също и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десятъците от 
земята си и левитите да вземат десятъците по всички градове, където 
обработваме земята. 
 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ 

 ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА НА ЕДНО 
НОВО ДЪРВО — ПЪРВАТА ЖЪТВА В НОВА ЗЕМЯ. 

Левит 19:23-25 
23Когато влезете в земята и посадите плодни дръвчета, то да смятате 
плода им за забранен; три години да ви бъде като забранен; да не се яде.    
24А в четвъртата година целият му плод да бъде осветен, за да прославите с 
него ГОСПОДА.   
25И в петата година яжте плода му, за да се умножава реколтата. Аз съм 
ГОСПОД , вашият Бог. 
През първите 3 години на едно новопосято дърво, не се е берял никакъв плод. В 
четвъртата година всичкия плод от това дърво се е давал на Господа. 
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Второзаконие 26:1-2 
1Когато влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава за наследство, 
и я завладееш, и се заселиш в нея,    
2тогава да вземеш от първите плодове на своята реколта, която събираш 
от земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница, 
да отидеш на мястото, което избере ГОСПОД, твоят Бог, за да установи 
Името Си там. 
Ако дървото вече е съществувало, наследено, тогава първите откъснати плодове 
от него се посвещавали на Господа. 

 ПЪРВОТО ПОЖЪНВАНЕ В НОВ СЕЗОН 
Изход 22:29-30 
29Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана 
си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.    
30Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото 
с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене. 
Неемия 10:35-37 
35и всяка година да донасяме в ГОСПОДНИЯ дом първите плодове от земята си 
и първите плодове от рожбата на всяко дърво;    
36и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в 
дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си според 
предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си;    
37и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите 
плодове от нашето тесто и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, 
също и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десятъците от 
земята си и левитите да вземат десятъците по всички градове, където 
обработваме земята. 
КОГАТО НОСИТЕ ПЪРВИТЕ СИ ПЛОДОВЕ, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ 
АПОСТОЛСКИ СЕЗОН (четвъртата година) В ЖЪТВАТА ВИ. ТОВА Е ЦЯЛАТА 
ВИ ПРОДУКЦИЯ. 
ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА 100 ПРОЦЕНТА 
НОВО ТЕЛЕ – ДАВАЛО СЕ ПЪРВОТО ТЕЛЕ 
ПОСЯВАНЕ НА ДЪРВО – ЦЯЛАТА РЕКОЛТА НА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА СЕ 
ДАВАЛА. 
В НОВ СЕЗОН ОТ ПЕТАТА ГОДИНА – ДАВАЛИ СЕ ПЪРВИТЕ ПОЖЪНАТИ 
ПЛОДОВЕ. 
СЕТАШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 НОВА РАБОТА – ПЪРВА ЗАПЛАТА – ДАЙТЕ 100 
ПРОЦЕНТА. 

                        СЛЕД ТОВА ДАВАЙТЕ ДЕСЯТЪК ОТ БРУТНАТА ЗАПЛАТА. 
 НОВ БИЗНЕС – ЦЕЛИЯ ПРИХОД ОТ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ. 

ОСНОВНИТЕ ВИ ВЛОЖЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОГРИЖАТ ЗА  ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ВИ РАЗХОДИ. 
ТОВА Е ПРАКТИЧНА ВЯРА. 

 НОВА ЦЪРКВА – ЦЕЛИТЕ ПЪРВИ ДЕСЯТЪЦИ И 
ДАРЕНИЯ ОТ ПЪРВИЯ МЕСЕЦ СЕ ДАВА НА АПОСТОЛА. 

 КОГАТО ПОЛУЧИТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ – ПЪРВОТО 
УВЕЛИЧЕНИЕ СЕ ДАВА 100 ПРОЦЕНТА, А ОТ 
ОСТАНАЛОТО СЕ ДАВА ДЕСЯТЪК. 

СЛЕД ТОВА: 
 ПЪРВИТЕ ПОЖЪНАТИ ПЛОДОВЕ СА НАЙ-ДОБРОТО, 

КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ДАДЕТЕ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ОТ 12те 

МЕСЕЦА. НАПРИМЕР, ЕДНОСЕДМИЧНА ЗАПЛАТА ОТ 
ЯНУАРИ, която е една част от 52 части. ТОВА СЕ ДАВА 
ВЕДНЪЖ ГОДИШНО В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА. 

 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

17

3. НА КОГО 
Първите плодове трябваше да се дават директно на свещеника (поставения 
човек). 
Второзаконие 18:3-5 
3Ето какво ще бъде правото на свещениците от народа,...  
4На него да даваш и първите плодове... 
5Защото измежду всичките ти племена него избра ГОСПОД, твоят Бог, да 
стои да служи в Името на ГОСПОДА, той и потомците му винаги. 
Езекиил 44:30 
И първородните от всички първи .... да бъдат за свещениците; също да 
давате на свещеника първака от тестото си, за да почива благословение на 
домовете ви. 
Неемия 10:35-36 
35и всяка година да донасяме в ГОСПОДНИЯ дом първите плодове...    
36и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в 
дома на нашия Бог,  
Левит 23:10-11 
10Кажи на израилтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, и я 
ожънете, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на 
жътвата си;    
11и той да поклати снопа пред ГОСПОДА, за да ви бъде приет; свещеникът да 
го раздвижи на другия ден след съботата. 
2 Тимотей 2:6 
Здраво трудещият се земеделец трябва да участва пръв в плодовете. (NKJ) 
2 Тимотей 2:6 
Здраво трудещият се земеделец е този, който трябва да участва пръв в 
плодовете. (RSV) 
2 Тимотей 2:6 
Земеделеца, който се  труди трябва да участва пръв в плодовете. (KJV) 
 
4. ЗАЩО? 
 
ДА СЕ ПОЧЕТЕ БОГ. 
Притчи 3:9-10 
9Почитай ГОСПОДА от имота си  
и от първото на целия доход.    
10Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие  
и линовете ти ще преливат от ново вино. 
ПОЧИТАТЕ БОГ КАТО ПОЧИТАТЕ НЕГОВИТЕ СЛУГИ. ФИЛИПЯНИ.4 
Епафродит, Онисифор и македонската църква дадоха директно на Павел. 
ПЪРВИЯ ПЛОД СЕ ДАВА В НАЧАЛОТО НА ЖЪТВАТА. 
ТОВА ПРИЗНАВА, ЧЕ ИСУС Е ПЪРВИЯ В ЖИВОТА ВИ. 
ДЕСЯТЪКА СЕ ДАВА В КРАЯ НА ЖЪТВАТА. ТОВА ПРИЗНАВА, ЧЕ ХРИСТОС Е 
И ПОСЛЕДНИЯТ. ТОЙ Е ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ. 
 
5.  КАК? 
Второзаконие 26:1-19 
1Когато влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава за наследство, 
и я завладееш, и се заселиш в нея,    
2тогава да вземеш от първите плодове на своята реколта, която събираш 
от земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница,  
3да отидеш на мястото, което избере ГОСПОД, твоят Бог, за да установи 
Името Си там.  Да отидеш при онзи, който е свещеник в онова време, и да му 
кажеш: Признавам днес пред ГОСПОДА, твоя Бог, че влязох в земята, за която 
ГОСПОД се е клел на бащите ни, че ще ни я даде.   
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4Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред 
жертвеника на ГОСПОДА, твоя Бог.    
5А ти да отговаряш и да казваш пред ГОСПОДА, твоя Бог: Моят праотец 
беше чергар от Арам, слезе в Египет, където престоя с малко на брой хора, а 
там стана голям, силен и многоброен народ.    
6Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни потискаха, и ни товареха с тежка 
работа;    
7а като извикахме към ГОСПОДА, Бога на бащите ни, ГОСПОД послуша гласа ни 
и се смили над унижението ни, труда ни и угнетението ни.     
8ГОСПОД ни изведе от Египет със силна ръка и порази египтяните с голям 
ужас, със знамения и с чудеса;    
9и ни доведе на това място, и ни даде тази земя – земя, където текат мляко 
и мед.   
10Затова, ето, сега донесох първите плодове на земята, която си ми дал Ти, 
ГОСПОДИ. Тогава да ги поставиш пред ГОСПОДА, твоя Бог, и да се поклониш 
пред ГОСПОДА, твоя Бог.    
11И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, за всички 
блага, които ГОСПОД, твоят Бог, е дал на теб и на дома ти.    
12Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш 
отделянето на всички десятъци от произведеното и ги дадеш на левита, на 
пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се 
наситят,    
13тогава да кажеш пред ГОСПОДА, твоя Бог: Изнесох от къщата си всички 
посветени десятъци и ги дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на 
вдовицата според всички заповеди, които си ми дал; аз не съм престъпил 
нито една от заповедите Ти, нито съм ги забравил;    
14не съм ял от десятъците във време на жалеенето си, нито съм ги 
изразходвал за нещо нечисто, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах 
гласа на ГОСПОДА, моя Бог; постъпих според всичко, което си ми заповядал.    
15Погледни от святото Си жилище, от небето и благослови народа Си 
Израел и земята, която си ни дал, според както си се клел на бащите ни, 
земя, където текат мляко и мед.   
16Днес ГОСПОД, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези наредби и 
закони; затова, пази ги и ги изпълнявай с цялото си сърце и с цялата си 
душа.    
17Днес ти си заявил, че ЙЕХОВА е твоят Бог и че ще ходиш в Неговите 
пътища, ще пазиш наредбите Му, заповедите Му и законите Му и ще 
слушаш Неговия глас;    
18а ГОСПОД днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов народ, както ти е обещал, за 
да пазиш всичките Му заповеди    
19и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, 
за слава и за почит, и за да бъдете свят народ на ГОСПОДА, твоя Бог, според 
Неговите думи. 
Поклонника носи ДЕСЯТЪЦИТЕ СИ И ПЪРВИТЕ СИ ПЛОДОВЕ на свещеника. 
По пътя си той пее: „Зарадвах се когато ми казаха да отидем в дома на Господа“. 
Той идвал пред свещеника, за да проповядва – да декларира позицията си – че 
Бог е спазил обещанието Си. Неговия принос бил декларация на точната му 
позиция и на Божията чудесна вярност. 
Поклонника декларирал: 

 Че не е изял десятъка си по време на жалеене (в трудни времена, не го е 
изхарчил за медицински услуги) 

 Не го е използвал за нечисти цели – за плащане на вода и ток. 
Предпочел е да стои на тъмно. 

 Не го е използвал, за да плати за погребални разходи. 
Това действие прокламирало, че Господ е вашия Бог. 
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След това действие Бог обявява, че вие сте Негов специален народ. 
След това действие Бог обещава да ви постави по-нависоко от всички народи в 
хвала, в име, в чест и в святост. 
Когато нацията спря да дава десятък – последваха 400 години на тишина. В 
Матей виждаме нацията в робство. 
Това действие признава, че Бог е вашия източник. 
СТАРОЗАВЕТНИТЕ ИСТИНИ СА МОДЕЛИ. 
НИЕ ЖИВЕЕМ ПОД ПРИНЦИПА. 
Това е практична демонстрация на факта, че поставяме Бог на първо място. 
Това не е заповед, а е въпрос на съвест. Новозаветните вярващи трябва да 
демонстрират по-превъзходно посвещение. 
Започнете в закона и завършете в Духа. 
В Битие 22:2, Бог каза на Авраам: „Дай Ми сина си, единствения си син, Исаак“. 
 
6. ПОЛЗИТЕ 
БЛАГОВОЛЕНИЕ 
ЗАСТРАХОВКА 
ПОЧИВАНЕ НА БЛАГОСЛОВЕНИЕТО 
ПОДДЪРЖАНЕ В ГЛАД 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОВА, КОЕТО ЩЕ ДОЙДЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
БЛАГОВОЛЕНИЕ 
Притчи 3:9-10 
9Почитай ГОСПОДА от имота си  
и от първото на целия доход.    
10Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие  
и линовете ти ще преливат от ново вино. 
Матей 6:33 
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще 
ви се прибави. 
Второзаконие 26:19 
и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за 
слава и за почит, и за да бъдете свят народ на ГОСПОДА, твоя Бог, според 
Неговите думи. 
 
ЗАСТРАХОВКА 
Първите плодове благославят цялото. Първото благославя останалото. 
Римляни 11:16 (NKJV) 
„Защото, ако първия плод е свят, тестото също е свято; и ако корена е 
свят, то и клоните са святи“. 
 
ПОЧИВАНЕ НА БЛАГОСЛОВЕНИЕТО 
Езекиил 44:30 
И първородните от всички първи рожби от всичко и всеки принос от всичко, 
от всички видове на вашите приноси, да бъдат за свещениците; също да 
давате на свещеника първака от тестото си, за да почива благословение на 
домовете ви. 
 
ПОДДЪРЖАНЕ В ГЛАД 
3 Царе 17:10-16 
10И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, 
там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: Донеси 
ми, моля те, малко вода в съд да пия.   
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11А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: Донеси ми, моля 
те, и залък хляб в ръката си.   
12А тя отговори: Заклевам се в живота на ГОСПОДА, твоя Бог, нямам нито 
една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в 
стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за 
сина ми – да го изядем и да умрем.   
13Тогава Илия й каза: Не бой се! Иди и направи, както каза; но омеси от 
брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за 
себе си и за сина си,   
14защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Делвата с брашното няма 
да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато 
ГОСПОД даде дъжд на земята.   
15И тя отиде да направи, каквото Илия й каза. Така тя, Илия и домът й 
ядоха много дни.   
16Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля 
според словото, което ГОСПОД говори чрез Илия. 
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОВА, КОЕТО ЩЕ ДОЙДЕ 
Приноса на първите плодове сигнализира началото на вашата жътва. Той 
обещава изобилна жътва. Той поставя закона на първите неща на първо място в 
живота ви. Той установява обещанието за това, което ще дойде. Той 
позиционира вярващия така че да получи Божието обещание. 
3 Царе 17:10-16 
10И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, 
там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и й каза: Донеси 
ми, моля те, малко вода в съд да пия.   
11А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: Донеси ми, моля 
те, и залък хляб в ръката си.   
12А тя отговори: Заклевам се в живота на ГОСПОДА, твоя Бог, нямам нито 
една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в 
стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за 
сина ми – да го изядем и да умрем.   
13Тогава Илия й каза: Не бой се! Иди и направи, както каза; но омеси от 
брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за 
себе си и за сина си,   
14защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Делвата с брашното няма 
да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато 
ГОСПОД даде дъжд на земята.   
15И тя отиде да направи, каквото Илия й каза. Така тя, Илия и домът й 
ядоха много дни.   
16Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля 
според словото, което ГОСПОД говори чрез Илия. 
 
ТВОРЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ – той създава вашата жътва. 
ПЪРВИЯ ПЛОД ИМА ТВОРЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ.  

 ПЪРВИЯ ПЛОД НА ВДОВИЦАТА СЪЗДАДЕ БОГАТСТВО В 
ДОМА Й. 

 ОБЯДА НА МАЛКОТО МОМЧЕНЦЕ  БЕШЕ ДАДЕН КАТО 
ПЪРВИ ПЛОД В ПУСТИНЯТА – РЕЗУЛТАТА БЕШЕ СЪЗДАВАНЕ НА ХРАНА 
ЗА МНОЖЕСТВОТО. 

 ЧОВЕКА ОТ ВААЛСАЛИСА. 
4 Царе 4:42-44 
42В това време един човек от Ваалсалиса дойде и донесе на Божия човек хляб 
от първите плодове, двадесет ечемичени хляба и пресни класове жито, 
небелени. Божият човек каза: Дай на народа да яде.    
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43А слугата му каза: Какво! Да сложа ли това пред стотина човека? А той 
отговори: Дай на народа да яде, защото така казва ГОСПОД: Ще се нахранят 
и ще остане излишък.    
44Тогава той сложи пред тях и се нахраниха, и остана излишък според 
ГОСПОДНОТО слово. 
Тука отново виждаме творческия капацитет на първите плодове. 
Варнава даде приходите от продажбата на земята като първи плод и това го 
изстреля на предната линия в апостолското. 
Салиса означава трети. 
 
Битие 1:1 
В началото Бог създаде небесата и земята. (NKJ) 
 
Начало — 7225  решит; 
 
същата като 7218; първи, в място, време, ред или ранг 
(специфично, първи плод):  
 
KJV — начало, главен (-ият), първи (-плодове, част, време), 
главното нещо. 
 
Начало означава първи плод. 
В първия плод Бог създаде. 
 
7. ПРИРОДА: 

 БЕЗ ЗАБАВЯНЕ 
Изход 22:29-30 
29Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана 
си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.    
30Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото 
с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене. 

 ПРИНОСА НА ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ СЕ ДАВАТ ПУБЛИЧНО: 
Левит 23:9-11 
9ГОСПОД каза още на Мойсей:    
10Кажи на израилтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, и я 
ожънете, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на 
жътвата си;    
11и той да поклати снопа пред ГОСПОДА, за да ви бъде приет; свещеникът да 
го раздвижи на другия ден след съботата. 
Това назидава тялото, когато другите видят как Бог ви е благословил, чрез 
повишение, увеличение и пробив. По този начин Бог е прославен. 

 ТОВА Е СВЯТО НЕЩО. 
Изход 29:33-34 
33да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното 
посвещаване и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са святи.    
34И ако остане до сутринта нещо от месото на посвещението или от хляба, 
тогава да изгориш останалото в огън; да не се яде, защото е свято. 
 
Г. ЧЕТВЪРТАТА ЧАСТ/МАКЕДОНСКАТА МЯРКА 
Това е жертвено даване – даване отвъд способността ви: 

 Вземане назаем, за да давате 
 Откупи (клетви) 

ОТКУПИ (КЛЕТВИ) 
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ОТКУПА Е ОБЕЩАНИЕ ДА ДАДЕТЕ НА БОГ НЕЩО, КОЕТО НЯМАТЕ, ЗА ДА 
ПОЛУЧИТЕ ЖЕЛАН ОТГОВОР. ТОВА Е ЗАВЕТНО ДЕЙСТВИЕ СЪС 
СПАЗВАЩИЯ ЗАВЕТ БОГ. 
Битие 28:20-22 
20Тогава Яков направи оброк и каза: Ако Бог бъде с мен и ме опази в това 
пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,    
21така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава ГОСПОД ще бъде мой 
Бог    
22и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, 
което ми дадеш, ще дам десятък на Тебе. 
 
ПАВЕЛ СЕ ВЪРЗА С КЛЕТВА. 
Битие 28:20-22 
20Тогава Яков направи оброк и каза: Ако Бог бъде с мен и ме опази в това 
пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,    
21така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава ГОСПОД ще бъде мой 
Бог    
22и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, 
което ми дадеш, ще дам десятък на Тебе. 
Деяния 18:18-19 
18А Павел, след като престоя там още доста време, се прости с братята и 
отплава за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в 
Кенхрея, защото имаше оброк.   
19Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и 
разискваше с юдеите. 
[Защото имаше оброк.] Това че това не беше назорейски оброк (<Числа 6>; и 
вижте бележката към <Лука 1:15>) до известна степен е ясно. Това вероятно е 
бил оброк направен в някое от неговите времена на трудност  или опасност. 
Остригването на косата не е било част от церемонията на правене на оброка, а 
белег за освобождаване от него след като целите му били изпълнени. И ако, за 
да изпълни церемонията, той е замислил да принесе обичайната жертва с 
определените тридесет дни (вижте Йосиф Флавий, Войните на юдеите ii. 15. 1), 
това обяснява бързината, с която е напуснал Ефес <Деяния 18:21>, и — ако не е 
успял да стигне навреме — обяснява също последвалото спазване на подобен 
оброк в Ерусалим, по препоръката на братята <Деяния 21:24>. Настоящия в 
Коринт бил доброволен, и показва, че дори в езическите страни той 
систематично е изучавал предразсъдъците на своите юдейски братя. 
(от коментара на Джеймисън, Фаусет, и Браун ) 
 
 
БЕЗ СЪМНЕНИЕ ДЕСЯТЪКА И ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ АКТИВИРАТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ДОРИ И ДА СЕ ВЪРНАТ ИЛИ ДА СЕ ДАВАТ С 
ЛЕГАЛИСТИЧНО МИСЛЕНЕ. 
Даже невярващи, които живеят по този принцип са благословени. 
НОВИЯ ЗАВЕТ Е ПО-ДОБЪР ЗАВЕТ С ПО-ДОБРИ ОБЕЩАНИЯ. 
КАТО НОВОРОДЕНИ ВЯРВАЩИ, НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ: 

 ЧЕ ВСИЧКО ПРИНАДЛЕЖИ НА ГОСПОДА – НЕ САМО ДЕСЯТЪКА. 
1 Коринтяни 10:26 
защото „Господна е земята и всичко, което има в нея“. 

 ЧЕ НИЕ ПРИНАДЛЕЖИМ НА БОГ – НЕ НА СЕБЕ СИ. 
1 Коринтяни 6:19-20 
19Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, 
Когото имате от Бога? И вие не сте свои си,     
20защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с 
душите си, които са Божии. 
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Римляни 14:8 
Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; 
и така, живеем ли, умираме ли, Господни сме. 

 НАШАТА ПОЗИЦИЯ — НИЕ СМЕ В НЕГО: 
Деяния 17:28 
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от 
вашите поети са казали: „Защото дори Негов род сме“. 
 
ПОРАДИ ОСЪЗНАВАНЕТО НА ГОРНОТО, ЖИВОТА НИ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРОМЕНИ: 
2 Коринтяни 5:15 
и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, 
Който за тях е умрял и възкръснал. 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия 
Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 
МАКЕДОНСКАТА ЦЪРКВА ОСЪЗНА ТОВА: 
2 Коринтяни 8:5 
И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на 
Господа и, по Божията воля, на нас; 
АПОСТОЛ ПАВЕЛ УЧЕШЕ ТОВА. 
Римляни 12:1 
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата 
си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 
КАТО НОВОЗАВЕТНИ ВЯРВАЩИ НИЕ СМЕ ПРИНОСА И ЖЕРТВАТА. 
ПОНЕЖЕ СМЕ ПРЕДАЛИ СЕБЕ СИ, НИЕ МОЖЕМ ДА ДАДЕМ ВСИЧКО, 
КОЕТО ИМАМЕ НА БОГ. (ПАВЕЛ ДАДЕ СЕБЕ СИ И ПРИТЕЖАНИЯТА СИ — 2 
Коринтяни 12:15 дадох и ще се дам.) 
ПРОБЛЕМ: НИЕ ИСКАМЕ ОТ ХОРА, КОИТО НЕ СА СЕ ПРЕДАЛИ НА 
ГОСПОДА ДА ДАВАТ ДЕСЯТЪК. 
КОГАТО ДАДЕТЕ СЕБЕ СИ НА ГОСПОДА, ВИЕ ЖИВЕЕТЕ ОТВЪД ДЕСЯТЪКА. 
Римляни 3:31 
Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона. 
В ТОЗИ КОНТЕКСТ ВСЕКИ АСПЕКТ НА ЗАКОНА СЕ ИЗПЪЛНЯВА В НАС. 
КОГАТО ПРЕДАДЕТЕ СЕБЕ СИ НА ГОСПОДА ВИЕ СЕ ПРИДВИЖВАТЕ ОТВЪД 
ФАРИСЕИНА. ФАРИСЕИНА ДАВАШЕ ДЕСЯТЪК, ВИЕ ЩЕ ГО ПРАВИТЕ ПО-
ДОБРЕ 
Матей 5:20 
Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на 
книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. 
ФАРИСЕИНА МОЖЕШЕ ДА ВЪРНЕ ДЕСЯТЪКА СИ, НО НЕ МОЖЕШЕ ДА 
ПРИНЕСЕ В ЖЕРТВА СЕБЕ СИ ЗА БОГ – ТОЙ ВСЕ ОЩЕ ОБИЧАШЕ 
ДЕСЯТЪЦИТЕ СИ, ПОЗИЦИЯТА СИ И Т.Н.) 
ТАЗИ ПОЗИЦИЯ В НЕГО, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ НЕГО НОСИ ПРЕДАВАНЕ НА 
БЛАГОДАТ ДА СЕ ДАДЕ ВСИЧКО НА БОГ. 
КОГАТО ПРЕДАДЕТЕ СЕБЕ СИ, БОГ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ В И ЧРЕЗ ВАС. 
(КОНТЕКСТА НА ФИЛИПЯНИ 2 СЕБЕОТРИЧАНЕ.) 
Филипяни 2:13 
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да 
желаете това, и да го изработвате. 
КОГАТО БОГ РАБОТИ ВЪВ ВАС, ВИЕ СПИРАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В ЛЕГАЛИЗЪМ. 
Римляни 8:14 
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 
ПОВЕЧЕ НЕ ТЪРСИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ВИЕ СТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. 
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ТОВА СЕГА НИ ПРИДВИЖВА ОТВЪД ПРОЗОРЕЦА НА БЛАГОСЛОВЕНИЯ  ОТ 
МАЛАХИЯ 3. 
Римляни 15:29 
И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от 
благовестието на Христос. 
ОТВОРЕНИ СА ВРАТИ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ НА 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ. 
ПОВЕЧЕ НЕ ЖИВЕЕТЕ ПОД ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ, А ПОД ОТВОРЕНО НЕБЕ. 
Деяния 7:55-60 
55А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията 
слава и Исус, стоящ отдясно на Бога;    
56и каза: Ето, виждам небесата отворени и Човешкия Син, Който стои 
отдясно на Бога.   
57Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се 
нахвърлиха върху него.   
58И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И 
свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име 
Савел.    
59И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: 
Господи Исусе, приеми духа ми.    
60И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. 
И като каза това, заспа. 
СТЕФАН ВИДЯ НЕБЕСАТА ОТВОРЕНИ, ПОНЕЖЕ ПРЕДАДЕ СЕБЕ СИ. 
ЙОАН ВИДЯ НЕБЕТО ОТВОРЕНО, ПОНЕЖЕ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ 
ЗАРАДИ ЕВАНГЕЛИЕТО. 
Откровение 1:9 
Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението, 
които са чрез Исус Христос, бях на острова, наречен Патмос, за Божието 
слово и свидетелството на Исус Христос. 
Откровение 4:1 
След това видях – и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, 
който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще 
ти покажа какво трябва да стане след това. 
КОГАТО ИСУС СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ ПРЕД ЙОАН КРЪСТИТЕЛ – 
НЕБЕСАТА СЕ ОТВОРИХА. 
Матей 3:13-16 
13Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от 
него.   
14А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от 
Теб, а Ти ли идваш при мен?   
15А Исус му отговори и каза: Остави Ме сега, защото така подобава да 
изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.    
16И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се 
небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него; 
Даването на десятък от легалистично мислене, за да бъдем благословени, е 
кражба – минаване през прозореца. 
Защо да минавате през прозореца, когато можете да имате отворено небе. 
Даренията, десятъците и първите плодове са според способностите ви. Даването 
на четвъртата част е миграция отвъд способността на човека – това означава, че 
първо сте предали себе си. 
2 Коринтяни 8:1-5 
1При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите 
в Македония,    
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2че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и 
дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на 
тяхната щедрост.   
3Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже 
вън от силата си,    
4като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване, дано да 
участват и те в служението на светиите.   
5И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на 
Господа и, по Божията воля, на нас; 
Евреи 7:18-19 
18защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради 
нейната слабост и безполезност    
19(понеже законът не е усъвършенствал нищо), а се въвежда една по-добра 
надежда, чрез която се приближаваме до Бога. 
Слабостта на закона е, че той не прави нищо съвършено. Даването на десятък не 
ви прави съвършени. 
Матей 19:20-22 
20Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не 
ми достига?    
21Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на 
сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.   
22Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с 
много имот. 
Исус представи на младежа главното изискване за ученичество – ДАЙ 
ВСИЧКО, КОЕТО ИМАШ. Закона не може да ви доведе до това място. Нуждаете 
се от благодат, за да направите това. Исус изтъкваше слабостите на закона. 
Главното изискване на закона е себеотричане – смърт за егото. 
Матей 16:24 
Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се 
отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва. 
По времето на служението на Исус се е знаело, че някой, който носи кръста си е 
бил осъден на смърт. Вземането на кръста означава смърт за егото. Ученика е 
напълно съзнаващ, че не принадлежи на себе си, понеже е купен със 
скъпоценната кръв на Исус. 
Исус демонстрира смърт на егото 
Лука 22:42 
Татко, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята 
да бъде. 
Павел демонстрира смърт на егото 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия 
Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 
 
Закона ви учи да давате жертви. Изискването на нашия Господ е да станете 
жертвата. 
Представете себе си като жива жертва. 
Исус стана жертвата – следвайте Го. 
Йоан Кръстител даде живота си. 
Петър каза, че е оставил всичко. 
Учениците дадоха живота си. 
Павел каза – аз съм разпънат. 
Стефан даде живота си. 
Варнава даде всичките приходи от продажбата на земята. 
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Последователите на Христос бяха наречени ученици в книгата Деяния – те 
дадоха всичко. 
И ТАКА, НЯМАШЕ НУЖДА ДА СЕ ПОУЧАВАТ ЗА ДЕСЯТЪКА ХОРА, КОИТО 
ДАВАХА ВСИЧКО. 
НА КОРИНТСКАТА ЦЪРКВА ИМ ЛИПСВАШЕ ТАЗИ БЛАГОДАТ КОГАТО СА 
СРАВНЕНИ С МАКЕДОНСКАТА ЦЪРКВА. 
Можете да действате в дарбите и да бъдете егоисти. 
Павел щеше да им изпрати Тит, за да им предаде благодат да дават. 
 
Ананий и Сапфира умряха, понеже дадоха по-малко от всичко посред благодат. 
БЛАГОДАТТА Е ПО-ОПАСНА ОТ ЗАКОНА. 
2000 години по-късно християните са загубили идеята  за ученичество. Ние 
искаме да дават десятък хора, които първо не са предали себе си. Нормата е да 
се дава всичко. Ако сте в борба да давате всичко, има място, от което да 
започнете. ТОВА СТАРТОВО МЯСТО Е ДЕСЯТЪКА. АКО ДАВАТЕ ПО-МАЛКО 
ОТ ДЕСЯТЪК, ВИЕ ИЛИ НЕ СТЕ ПРИЕЛИ БЛАГОДАТ ИЛИ СТЕ 
НЕПОКОРНИ. 
Вашата праведност трябва да надмине тази на книжниците. 
 
Проверете годишното си даване – надвишава ли 23.3%?  
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


