# 27
Божиите пари - наша отговорност
Въпросът за парите и тяхната употреба за Бога има важно значение. Книгата Притчи
отделя на парите повече внимание, отколкото на останалите теми. Парите могат да бъдат за
нас или благословение, или капан. Нашето отношение към парите определя това, как ние ги
употребяваме.
1). На кого принадлежим ние, нашето имущество и цялата земя? Псалом 23:1,2

2).Кой ни дава способността да притежаваме богатство? Второзаконие 8:18; 1
Летописи 29:12

3).Какво предупреждение в отношението към парите ни дава Господ? Притчи
11:28; Псалом 48:17-21; Лука 12:15-21; 1 Тимотей 6:17-19

Бележка: Всичките ни пари и имущество принадлежат на Бога. Той ни ги дава за
ползване. Бог желае да уповаваме на него при удовлетворяване на нашите нужди, а
не на себе си.
4). Могат ли парите да станат предмет на изкушение? По какъв начин? 1
Тимотей 6:6-10

Бележка: Не е трудно да попаднеш в капана на преследването на богатство,
забравяйки за всичко останало. Мнозина живеят така, като че ли парите са найосновното в живота. Поддавайки се на такова отношение, останалите ценности се
оказват “на тясно” – особено отношението към Бога.
5). Как Господ засяга този проблем? Лука 12:22-34

6).Какво трябва да бъде нашето отношение към парите? Притчи 11:25,26; Лука
6:38

Бележка: Когато ние даваме, Бог ни дава още, за да можем да даваме повече.
В този свят нищо не ни принадлежи – всичко е на Бога. И предназначението на всяко
богатство е в помош на нуждаещите се.
7). Трябва ли да спестяваме за бъдещето? Притчи 21:20

8). Трябва ли да поръчителстваме на кого да е? Притчи 17:18; 22:26,27

9). Трябва ли да даваме на кого да е назаем? Лука 6:34,35; Второзаконие 15:
7,8,10,11
Бележка: Ако даваме на някого пари, то това трябва да е безвъзмездно, а не в
дълг. Поради това следва, че трябва да даваме толкова, колкото можем да си
позволим, ако тази сума не бъде върната.
10). Какво казва Библията за парите по отношение на Бога? Псалом 95:8; Притчи
3:9,10
Бележка: “първите плодове” – това е първата и най- хубава част от
реколтата (Второзаконие 26:9-11). Мнозина дават на Бога остатъците. Те дават
на Бога само тогава, когато си мислят, че могат да си позволят това. Такива хора
вероятно са искрени и дават от душа, но тяхното отношение трябва да се поправи.
На Господ трябва да се дава първата част от дохода. Само това отношение
демонстрира вярата в това, че Господ, а не моето имущество стои на първо място
в моя живот и че всичкото ми имущество и богатство принадлежи на Бога, а аз се
явявам управител на Божиите ресурси.
11) На колко оценява Бог първите плодове? Второзаконие 14:22,23
12). Какво ни обещава Бог, ако Му принасяме десятък? Малахия 3:6-10

Бележка: В дните на пророк Малахия хората не се вслушвали в Божията
повеля да се принася десятък в храма. Те се страхували да не загубят това, което
толкова трудно придобивали, но мислейки така те не дооценявали Бог. “Дайте и ще
ви се даде” – говори Иисус в Лука 6:38. Когато даваме, трябва да помним, че
благословението, обещано от Бога, не винаги е материално, но Той винаги държи на
Словото си.
13). Как се е използвал десятъка в древния Израел? Числа 18:21,23,24

Бележка: Когато Исус Навин е привел израилтяните в Обетованата Земя,
всяко племе е получило земя в наследство. С изключение на племето на Леви.
Бъдещото племе на свещеннците, е трябвало да отдава цялото си време и сили в
служене на Бога. Те са нямали земя за подялба, а само място за живеене.
Останалите единадесет племена са давали десятък от своя доход за използуване от
левитите.
14).Съгласно Библията как трябва да изглеждат днешните служители? 1
Коринтяни 9:13,14
Бележка: Връщайки десятъка, ние поддържаме свещенослужителите, за да
може Евангелието на Христос да се разпространява по света. По този начин
почитаме Бога и Неговото дело.
15). Какво особено обещание дава Бог на теб и твоето семейство? Филипяни 4:19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Не парите, а любовта към парите е коренът към цялото зло. Парите,
като такива се явяват необходимост в живота ни. Господ ни благославя материално,
за да може да канализираме към другите благословението. Когато ние доброволно се
разделяме с материалните блага, Божията благодат се излива в нас и чрез нас – в
окръжаващите ни.

