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1. УВОД- 

За Бизнеса: В тези дни на карантина, 

често чувахте от мен и от други 
проповедници, да говорим за това, че 
световната пандемия показа много образно, 
колко несигурни са устоите на земното, 
материалното богатство. Как един 
микроскопичен вирус, вкара много хора в 
зоната на паниката, поради опасност да 
изгубят богатството си.  
(СЛ 2) Има бизнеси които спечелиха, а други 
загубиха. Има такива на които бизнеса 
колабира, а на други богатството се увеличи 
многократно. Някои вярващи, дори мислят, 
че Корона-вируса е световна конспирация, 
за да може световните богатства да се 
прегрупират и да се съсредоточат още 
повече в ръцете на избрано малцинство, 
което да продължи да контролира  
световната икономика и чрез нея, цялото 
общество. 

Няма да оспорвам или доказвам такава 
теория. Истина е, че Сатана ще тласка 
обществото към тотална зависимост, за да 
го доведе под управлението на Антихрист- 
личност или група от хора. Ние обаче не 
трябва да се грижим да открием действията 
на Сатана. За нас е важно, да открием 
действията на Бога, защото винаги когато 
Сатана работи, Бог зад кулисите на времето 
и обстоятелствата прокарва своя план, 
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който е винаги по-добрия и побеждаващия.  
 

За Църквата: Църквата не е място за 
зрелища или сладки приказки. Тя е място, 
където да активираме умствена зрялост. 
Църквата не е ливада в която да се напасеш, 
до толкова, че да те заболи стомаха и да 
легнеш докато ти мине, та пак да пасеш. Ние 
не сме овци в мислене, а в манталитет. 
(СЛ 3) Мислещи и Мъдри, защото  Христос и 
Словото ни карат да разсъждаваме трезво и 
зряло върху  живота. Разсъдливостта не 
трябва да е чужда за Християнина. Ние не 
медитираме. Ние мислим! 
(СЛ 4) Манталитета на Християнина е труден, 
защото не зависимо какво ни поднася 
живота - ново или старо. Независимо какво 
казва обществото за нас, ние винаги търсим 
какво ни съветва, не словото на времето , а 
Вечното Слово на Бога. Ние имам 
манталитет на безпрекословна вярност към 
това Слово и Неговите съвети. Въпроса 
винаги важен за нас е: Как би постъпил 
Исус? 

Затова днес искам да водя мислите ви в 
една много важна посока. Миналата неделя 
минахме по повърхността на темата, а тази 
неделя искам да задълбаем и да потърсим 
духовната мъдрост по въпроса: 
(СЛ 5) Християнин с богатство!(обърни 

внимание на реда) 
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Нека тази сутрин, потърсим житейска 
мъдрост от Словото Божие: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Явно в обществата, където Тимотей 
служеше, имаше богати хора. Павел чувства, че 
богатите има нужда да бъдат наставлявани. 
Богатите не обичат някой да им казва, какво да 
правят. Напротив те обичат да казват на 
другите какво да правят.  

Пр. Нашата църква е част от Баптистката 
църква във Варна. Основана през началото на 
миналия век(1927г.) В историята на църквата 
има личности които са били доста богати. Някои 
от тях са дал пари за да се закупи църковна 
сграда, други са давали пари за заплата на 
пастира(някои са искали с това да го държат в 
подчинение). 

Материално Богатите винаги са били от 
значение за просперитета на църквата, защото 
с щедростта си, те могат да помогнат много на 
живота и дейността и.   

 

(СЛ 6) А) Богатството не е за да се 

пази, а за да се разработва-  

Мисля, че тук е много важно да изясним 
термина „богатство“. Това е вид ИЗОБИЛИЕ! 

Когато кажем, че някой има „голямо 
богатство“, ние най-често мислим за 
„материалното “ измерение на богатството. 
Тоест парите, имота, имуществото с които 
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даден човек, може да разполага, за да си купува 
без ограничения – удобства, забавления, лукс, 
власт, уважение и други блага. В благата се 
включват и достъпа до здравеопазване, 
образование, култура, удоволствия. Богатствата 
може да се измерват и в средства за 
производство, чрез които да се осигуряват 
постоянни приходи.  

От социална гледна точка, ти може да не си 
богат, но да бъдеш определян като такъв, 
защото разполагаш с повече отколкото 
останалите, така че „богаташ“ , е величина, 
която се определя от благосъстоянието на 
обществото в което си. 

Пр. Спомням си как преди време една богата 
бизнес-дама, изкарваща богатствата си, в друга 
страна, не в България,  се изказа за 
българските богаташи:  

Проблема на Бълг.Бизнес., е че си мислят, 
че са единствени в света! Гордост и 
прекалено самочувствие.  

Богатствата могат освен материални, да 
бъдат и интелектуални: Култура, Наука, 
Здравеопазване, Икономика,  

Богатство може да бъде и „духовно“ – то се 
измерва, не в полученото, а в даденото.  

(СЛ 7) Библията говори често за богатството  и 

не го определя, като лошо или грешно. Исус 
говори за талантите и слугите. Той каза, че 
Господаря, не одобри само един слуга- онзи, 
който не увеличи, полученото от 
Господаря.(Мат.25:25-30) 



 6 

Богатството трябва да се увеличава. Бог 
няма нищо против, увеличаващото се богатство 
– каквото и да е то. То е дадено и определено 
за да се работи върху него и то да бъде 
увеличавано. Ако ти имаш дарбата да 
увеличаваш, онова което Бог ти е дал, добре 
правиш.  

Ние няма да сгрешим, ако кажем, че 
богатството не е грях. Виждаме, че Бог 
благославяше Авраам с много богатство. 
Йосиф, беше благословен с богатство. Соломон 
беше един от най-богатите  в света. Йов беше 
богат. Бог изпитва благоволение, към онзи, 
който има талант да увеличава богатството- 
Яков.  

Вероятно в този момент има такива, които не 
се чувстват удобно, когато слушат тази думи. Те 
може да са богати, и нещо да не им дава мир, 
относно притежаването на богатство. Други 
може да са материално бедни и да чувстват 
ненавист, към богатите и с това да не се 
чувстват добре.  
(СЛ 8) Аз ще повторя: богатството не е грях и 
сега ще разясня, кое е грях. Грях са 
сребролюбието/ користолюбието. На 
богаташа може да гледаме като на човек на 
изкуството, но ако гледаме на сребролюбеца- 
може само да се отвращаваме.  

Сребролюбеца, е пазач на притежаваното от 
него, той не е богаташ, а нуждаещ се. Защо? 

Защото за него, независимо, колко има, той 
винаги е недоволен. Той никога не иска да даде 
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и е винаги нуждаещ се. Такъв човек, не е 
господар, а роб. Той не е собственик, а е 
собственост. Той не използва имуществото си, а 
го варди, някой друг да не би да се възползва.  

Тук е добре да се обърнем, към историята 
със срещата на Исус с богатия младеж. 
Младежа пита Исус: Какво добро да сторя, за да 
наследя вечен живот? 

Исус му подсказва: Един Бог е добър!  Ако 
искаш с добро да влезнеш във Вечния живот, 
изпълнявай заповедите.  

Младежа пак пита: Това е добре, а какво 
още? 
(СЛ 9)Тогава чак Исус му казва: Ако искаш да се 
съвършен, иди махни богатството си и Ме 
следвай! 

Виждате ли, това е последната препоръка на 
Исус, към човек, стремящ се към съвършенство. 
Богатството може да е проблем, за търсещия 
съвършенство. Кога? Когато неговата загуба 
помрачи, радостта ти от познаването на Бога.  

 
От казаното до тук, някой може да се запита: 

Тогава Грях ли е да си беден? 
Не е грях да си просто беден. Грях е ако си 

беден поради скъперничество. Грях е ако си 
беден, поради това че си пропилял богатството, 
което си имал. Грях е да бъдеш неразумен и 
разсипник. Да си безотговорен и отдаден на 
удоволствия, лукс, и прахосничество. Грях е ако 

в бедността не си потърсил Бог и си пропилял 
живота си в търсене на храна и облекло, а не си 
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се научил да разчиташ на Божията щедрост и 
грижа.  

Разработваш ли повереното ти богатство? 
Как и с какви цели го правиш? 

Да си богат не е грях, но да си безотговорен 
и безразсъден е грях! 

 

(СЛ 10) Б) Принципи на Християнски 

мениджмънт 

Затова Павел наставлява Тимотей, да 
адресира към богатите няколко важни 
принципа. Той говори за тях, като ги определя 

така:  

(СЛ 11) „На онези които имат богатството на 

този свят, заръчвай …“ Павел определя за кого 
говори и не иска да се смесват нещата. Има 
хора които имат богатства на „този свят“ и други 
които имат богатства на „ОНЗИ свят“. Павел 
наставлява Тимотей, да поучава богатите сред 
вярващите в Църква.  Какво? 

 

(СЛ 12) 1)Първи Принцип: Да бъдат 

скромни!-17а  
Аз така превеждам думата „високоумстват“. 
Богатите имат навика да говорят и да не 

слушат.  
Тимотей трябваше да учи тези хора, да 

мълчат, да се учат и да не философстват. Да не 
си мислят, че знаят всичко и са компетентни по 
всеки въпрос. Да не мислят, че както в света, 
парите могат да купят власт, авторитет, и други 
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предимства, така и в Църквата и в Християнския 
живот. Гордостта на богатия, показва, че той не 
познава нито себе си, нито богатството. 
Богатите не трябва да повтарят „АЗ имам!“ , „АЗ 
мога!“ и „АЗ направих!“ Те трябва да помнят, че 
Словото ни казва, кой те прави богат: 

(СЛ 13) Второзаконие 8:18  Но да помниш 

Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да 
придобиваш богатство 

Павел казва и на всеки който днес има 
изобилие от каквото и да било богатство, да 
помни, че ние не сме собственици, а 
настойници- хора, на които е дадено богатство, 
за да го разработват и инвестират разумно, 
справедливо, щедро, водени от духовни 
принципи и цели.  

Християнина с богатство от този свят, трябва 
да бъде пример на скромност и преклонение 
пред истинския Собственик на богатството- Бог. 

Помни, че не е добре за теб, да бъдеш богат 
в този свят и бедняк в следващия. По-добре да 
е обратното, а най-добре да си богат и в двата 
свята. Това е възможно, ако си разумен , а не 
надут сега. Дали ще си богат и в двата свята, 
зависи от правилния ти избор днес: На кого ще 
служиш: 

(СЛ 14)  Матей 6:24  Никой не може да слугува на 

двама господари, защото или ще намрази единия, а ще 
обикне другия, или към единия ще се привърже, а 
другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на 
мамона. 
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И така, когато видиш богат Християнин, може 
лесно да прецениш, дали ще остане богат или 
ще обеднее- гледай какво прави и слушай как 
говори.  

 

(СЛ 15)2) Втория принцип: Да не се надяват 

на материалното богатство, а на Бога- 17б 
Богатството има две важни качества: 
-стойност-променливо качество 
-трайност-променливо качество 

Обобщаващото качество е несигурност.  Да 
това е най-сигурното качество на материалните 
богатства- те са крайно несигурни. Затова не е 
правилно, богатия да слага упованието и 
сигурността си там. Правилно е да си сигурен в 
Бога, а не в богатството. В Дарителя, а не в 
дарението. В Извора, не във водата.  

(СЛ 16) „На онези които имат богатството  

на този свят, заръчвай да не високоумстват , 
нито да се надяват на несигурното богатство,а 
на Бога …“  

Ако вярваш, че богатството е от Бога, ти 
трябва да се доверяваш на Него. Ако ти е 
трудно да се доверяваш на Него, тогава НЕ 
казвай, че вярваш, че Той ти го дава. Тогава ти 
вярваш на себе си или по-лошо- на богатството. 
Точно онова, което Бог не харесва.  

 

(СЛ 17) 3) Третия принцип: Да се 

наслаждаваме на богатството- 17 в 

(СЛ 18) „На онези които имат богатството  
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на този свят, заръчвай да не високоумстват , 
нито да се надяват на несигурното богатство,а 
на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се 
наслаждаваме,…“  

 Да, Библията не насърчава аскетизъм. Тя 
често подтиква към зряло наслаждение от 
живота.  

По време на карантината, водещ стих за мен 
беше:  

Еклисиаст 7:14  Във време на благоденствие 
бъди весел, А във време на злополука бъди разсъдлив; 
Защото Бог постави едното до другото, За да не може 
човек да открие нищо, което ще бъде подир него. 

Времето на благоденствието е време за да 
бъдем весели. Да търсим добри и приятни неща 
да вършим. Да се разнообразяваме, да си 
създаваме забавления без да се впримчваме в 
грях. Вярващите трябва да могат да се веселят, 
без да грешат, без да са зависими от грях и зло, 
без да вредят на другите и да правят техния 
живот тъжен, заради своето веселие.  

Ако трябва да съм честен, смятам, че нашата 
църква, няма достатъчно общуване с цел 
весело и приятно прекарване на свободно 
време. Това е защото всред нас, няма 
инициатори. Има такива които биха реагирали, 
но няма такива които да организират. Излети, 

разходки, трапези, забавления. Това е 
освежаващо за душата и спомага за 
сплотеността на църквата. Надявам се след 
карантината да си вземем поука. И във 
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веселието има духовна мъдрост и ние сме тази 
които могат да я открият. Словото ни съветва: 
(СЛ 20) Екл. 2:24  Няма по-добро за човека освен да 
яде и да пие, И да прави душата си да се наслаждава от 
доброто на труда му. 

 
(СЛ 21) Екл. 3:12  Познах, че няма друго по-добро 
за тях Освен да се весели всеки, и да благоденства през 

живота си; 3:13  И още всеки човек да яде и да пие, И 
да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е 
дар от Бога. 

 

(СЛ 22) Ecc 5:18  Ето какво видях аз за добро и 
прилично: Да яде някой и да пие, И да се наслаждава от 
благото на всичкия си труд, В който се труди под 
слънцето, През всичките дни на живота си, които му е 

дал Бог; Защото това е делът му. 5:19  И на който 
човек е дал Бог богатство и имот, И му е дал и власт да 
яде от тях, И да взема дела си, и да се весели в труда си, - 
Това е дар от Бога. 

Има и още много други подобни на тези 
стихове.  

Бог благоволи в спокойния и радостен живот 
на човека, който се радва без да греши. Който 
се удоволства в живота, без да се ангажира в 
престъпления. 

Пр. В казармата помня един от младежите, 
който беше в отпуска и го арестуваха, защото 
разбил кола и откраднал радиото. Когато се 
върна,  го попитах дали колата им няма радио? 
Той ме изгледа с огромно удивление, и ме 
осветли по темата: Аз не крада, защото нямам. 
Имам няколко! Крада за да не ми е скучно, за да 
се забавлявам!  
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Бог се радва на радващи се, не на грешащия!  
 

(СЛ 23) 4) Четвърти принцип: Инвестирай 

богатството си в дела на добро, щедрост, 
милосърдие-18-19 ст.   

Този принцип е най-полезен, защото 
спазването му дава възможност на богатия да 
се радва на богатството си тук и чрез него да 
печели богатство и на небето. От това няма по 
добро.  

Пр.Някой е казал: сигурен съм че богатия 
младеж с когото Исус е разговарял, колкото и 
богат да е бил, не е имал топла вода която да 
тече от чешмата му, не е можел да си измие 
приборите в течаща  вода, не е карал кола, не е 
можел да си направи операция , да гледа 
телевизия, слуша радио, да си светне 
електрическа крушка, да ползва интернет, да си 
окоси тревата, да лети със самолет, да спи на 
матрак, да говори по телефон. И въпреки това 
беше наречен богат. Тогава аз какъв съм? 

Нека когато сме привилигировани и имаме 
изобилие от някакво богатство на наше 
разположение, тогава нека винаги да мислим, и 
да се молим, Бог да ни покаже, как да 
използваме това изобилие и за Божието 
Царство, за да може това богатство да не бъде 
проклятие , а благословение за нас. Да ни трупа 
богатство на небето, за което Исус казва: 

(СЛ 24) Maтей6:19  Недейте си събира съкровища 

на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето 

крадци подкопават и крадат.  6:20  Но събирайте си 
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съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги 

изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат 6:21  
защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето 
ти. 

(СЛ 25)1Tим 6:18  да суруват добро, да богатеят с 

добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,  6:19  да 
събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за 
бъдеще, за да се хванат за истинският живот. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Аз вярвам, че когато сме приели Исус за 
свой Спасител, Святия Дух е вложил в нас 
дарби и богатства. Те са различни, но Бог 
очаква от нас да работим върху тях и да ги 

развиваме, умножаваме, инвестираме, а не 
да ги заравяме в земята. Затова Бог ни е дал 
Църквата, за да може там да процъфтяват 
нашите способности.  

Какво си получил ти? Разбрал ли си какво 
богатство Бог е вложил в теб или е поверил 
в ръцете ти. Може да е материално, може да 
е интелектуално, може да е духовно. Какво 
правиш ти с богатството? Съдействаш ли за 
Царството? 

И последно искам тук да спомена, нещо 
важно. Мъдреца в Еклисиаст казва: 

(СЛ 26) Eклисиаст 2:26  Понеже Бог дава на 

угодния нему човек Мъдрост и знание и радост; А на 
грешния дава да се труди, и да събира, и да трупа, - За да 
даде всичко на угодния Богу. И това е суета и гонене на 
вятър.   

Постоянно слушаме как в България, хора с 
власт и влияние, злоупотребяват с 
богатствата на страната ни. Ние имаме 
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духовна власт и затова нека се молим Бог да 
изпълни казаното в Еклисиаст- да отнеме от 
грешния и да даде на праведния, за да може 
страната ни да си поеме дъх, да се 
разхубави, да покаже силата си, да стане 
онзи рай, който Бог е дал на българите. Нека 
се молим, Бог да ни даде мъдрост, за да не 
съсипваме безмилостно този рай.  

Бог е добър, справедлив, милостив, силен 
и мъдър. Да бъде слава на неговото Име от 
сега и винаги. Искай мъдрост от Него, за да 
разработваш и използваш правилно онова 
което Той те е поверил. Амин.  
(СЛ 27)  
(Молитва:  

Против корумпирания, криминален, сив 
бизнес 

Против крадците и измамниците, 
грабителите и алчните, които трупат само за 
себе си и за власт. 

 
За Християните с богатство-мъдрост, 

зрялост, смирение, доброта, милосърдие,  
За добрия праведен бизнес- честност, 

справедливост, умения 
За съграждащия и полезен бизнес в Б-я) 
 


