
 

 

ДЕСЯТЪКЪТ 
 

 

  "Слушай, народе Мой, и ще говоря, Израилю, и ще свидетелствам против теб: Бог, 

твоят Бог съм Аз. Не за жертвите ти те укорявам, и всеизгарянията ти са постоянно 

пред Мен. Няма да взема юнец от дома ти, нито козли от стадата ти, защото мои са 

всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове. Познавам всичките 

планински птици и известни са Ми полските животни. Ако огладнеех, не бих казал 

на теб, защото Мой е светът и всичко, което го изпълва. Ще ям ли Аз месо на бикове 

и ще пия ли кръв на козли? Принеси на Бога жертва на благодарност и изпълни 

обещанията си пред Всевишния. И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти 

ще Ме прославиш. А на безбожния казва Бог: Какво право имаш ти да говориш за 

Моите наредби и да вземаш в устата си Моя завет? Защото ти мразиш наставление и 

хвърляш зад себе си Моите думи. Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш 

дял с прелюбодейците. Предаваш устата си на зло и езикът ти сплита коварство. 

Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си. Ти направи това, а Аз 

премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще 

изредя всичко това пред очите ти.  Да! Помислете за това, вие, които забравяте Бога, 

да не би да ви разкъсам и да няма кой да ви избави. Всеки, който принася жертва на 

благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа 

Божието спасение." 

Псалм (50:7-23) 

 

  



СТАР ЗАВЕТ 

Какво е десятъкът според Библията ? 

"И всеки десятък по земята от земни семена и от дървесни плодове принадлежи 

Господу: това е светиня Господня, ако някой иска да откупи десятъка си, да прибави 

към цената му една пета част. И всеки десятък от едър и дребен добитък, от всичко, 

което се падне под тоягата десето, трябва да бъде посветено Господу; не бива да се 

гледа, добро ли е то, или лошо, и не бива да се заменя; ако ли някой го замени, 

тогава и то само и замяната му ще бъде светиня и не може да се откупи"  

(Левит 27:30-33) 

Десятъкът: 

- е Божия заповед от Стария Завет 

- е свят и се посвещава на Господа 

- е една десета част от всичко, което придобие човек за една година 

- е една десета от реколтата и стоката 

- не се заменя, защото е свят на Господа 

 

Къде се донася десятъка ? 

"Отделяй десятъка от цялото произведение на семената си, което ражда нивата ти 

всяка година и яж пред Господа, твоя Бог, на мястото което Той избере,  за да 

пребъдва името Му там; донасяй десятъка от житото си, от виното си и от дървеното 

си масло, и първородните от едрия си и дребен добитък, за да се научиш да се боиш 

от Господа, твоя Бог, през всичките дни." (Второзаконие 14:22-23) 

Десятъкът се донася не където човек реши или нареди, но там, където Господ избере 

и покаже: 

- за да пребъдва името Му там 

- за да се научат хората на страх от Господа 

 

Кой и кога дава първия десятък ? 

" ... и Мелхиседек, цар салимски, изнесе хляб и вино, той беше свещеник на Бога 

Всевишни, и благослови го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, 

Владетеля на небето и земята; благословен да бъде и Бог Всевишни, Който предаде 

в твоите ръце враговете ти. Аврам му даде десетата част от всичко." (Битие 14:18-20) 

"Виждате, колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-

добрата си плячка" (Евреи 7:4) 

Авраам даде първия десятък - не по закон, а по откровение. Той не даде пари на 

Мелхиседек, ако и да имаше пари (защото по-късно купи Ефроновата нива за 400 

сребърни сикли). Но даде "десетата част от всичко" и "десятък от най-добрата си 

плячка" 

 



Приема ли Бог десятък под формата на пари ? 

"Ако ли пътят ти е дълъг, тъй че не можеш да носиш това, понеже далеч е от тебе 

мястото, което ще избере Господ, Бог твой, за да тури там името си, и Господ Бог 

твой, те е благословил, то размени това на сребро и вземи среброто в ръка и иди на 

мястото, което ще избере Господ, Бог твой; и с тия пари накупи всичко, що ти душа 

пожелае, волове, овци, вино, сикер и всичко, що ти душа пожелае; и яж там пред 

Господа, твоя Бог, и весели се ти и челядта ти." (Второзаконие 14:24-26) 

Не! Господ не пожела пари за десятък. Десятъкът трябва да се яде в Господното 

присъствие във веселие. Даването на десятъкът е веселие в Стария Завет: " ... и яж там 

пред Господа, твоя Бог, и весели се ти и челядта ти." 

 

Какво казва Бог в книгата на пророк Малахия ? 

"Може ли човек да обира Бога? А вие Ме обирате. Ще кажете: с какво Те обираме? С 

десятъка и приносите. С проклятие сте проклети, защото вие - целият народ - Ме 

обирате. Донесете всички десятъци във влагалището, та да има храна в Моя дом, и 

поне в това Ме изпитайте, казва Господ Саваот: няма ли да отворя за вас отворите 

небесни и няма ли да излея върху ви благословение до излишък?" (Малахия 3:8-10) 

Бог казва, че народът му е забравил десятъка и приносите. 

По това време е имало парична система, но Бог ясно казва какво е десятъка - имено 

храна : "... та да има храна в Моя дом...". Същото се потвърждава малко по-напред: 

"А вие хулите това, дето казвате: трапезата Господна не заслужава уважение, и 

доходът от нея е нищожна храна." (Малахия 1:12) 

 

НОВ ЗАВЕТ 

Какво каза Господ Исус Христос за десятъка на фарисеите ? 

"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър 

и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това 

трябваше да правите и онова да не оставяте" (Матей 23:23) 

"Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв 

зеленчук, а немарите за съда и любовта Божия: това трябваше да правите, и онова 

да не оставяте" (Лука 11:42) 

 

... гьозум, копър и кимион ... всякакъв зеленчук ... 

КЪДЕ СА ПАРИТЕ ??? 

 

Господ Исус Христос потвърди, че десятъкът в Стария Завет беше от придобитата 

реколта.  Той не спомена пари! А кой днес носи в църковната каса мляко, масло, мед,  

чушки, домати, ябълки, агнета, кокошки, свине ... ? 



 

 

Какво каза Господ Исус Христос за данъка за храма на апостол Петър ? 

"А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събират 

дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма?" Той отговаря: да. И 

когато влезе в къщи, Исус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? земните 

царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите? Петър 

Му казва: от чуждите. Исус му рече: и тъй синовете са свободни; но за да ги не 

съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и 

като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за Мене и за себе 

си." (Матей 17:24-27) 

Тук вече се дават пари: две драхми ... пари в брой, и това даване отново не е свързано 

с десятъка в Стария Завет. Даването на двете драхми (дидрахма = половин сикла) е 

"откуп за душата", който се дава, за да не бъде наказан народа при преброяване.  Това 

даване не е процент от придобитото, но е точно 1/2 сикла - колкото за богатите, 

толкова и за бедните: "Говори Господ още на Мойсея и каза: преброявайки 

Израилевите синове, кога ги преглеждаш, нека всеки даде Господу откуп за душата 

си, при тяхното преброяване; и няма да бъде помежду им изтребителна пораза, кога 

ги преброяваш; всеки, който идва за преброяване трябва да дава половина сикла, 

свещена сикла; в тая сикла има двайсет гери: половината сикла е принос Господу; 

богатият не по-много, и сиромахът не по-малко от половина сикла трябва да дават 

принос Господу, за откуп на душите ви; и вземи откупното сребро от Израилевите 

синове и употребявай го за служба в скинията на събранието; това ще бъде спомен 

за Израилевите синове пред Господа, за откуп на душите ви." (Изход 30:11-16) 

 

 

Бедната вдовица десятък ли даде като пусна двете лепти ? 

"И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше как народът пуска пари в 

съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, 

пусна две лепти, сиреч, един кодрант. Като повика учениците Си, Исус им рече: 

истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в 

съкровищницата; защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури 

всичко, що имаше, цялата си прехрана." (Марк 12:41-44) 

Тази бедна вдовица даде всичко, което имаше. По този начин тя се остави в Божиите 

ръце без да притежава вече нищо на тоя свят! Тук Христос не говори за даване на 

десятък, но по Божия стандарт оцени дарението й като най-ценно от всички останали 

дарители! 

 

 

 



 

Как трябва да дават християните според написаното от апостол Павел ? 

"С това искам да кажа: който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, 

щедро и ще пожъне. Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и 

без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава." (II 

Коринтяни 9:6-7) 

В контекста на тази девета глава се говори за даване на милостиня. Ето, че отново 

нямаме "новозаветен десятък", но пък е казано как да се дава - "драговолно" 

(доброволно), а в други преводи е "на драго сърце". 

 

И така : Има ли десятък в Новия Завет ? 

Не, няма десятък в Новия Завет!  

Никъде в Новия завет не се среща указание или потвърждение за даване на десятък. 

Никъде в Стария или Новия завет няма промяна на дефиницията за десятък, но той е 

храна за левитите в храма. Десятъкът е вид дарение свързано със службата в храма и 

издържането на левитите, които нямат никакво наследство /имущество/ сред 

израилтяните. 

 

УЧЕНИЕТО ЗА "НОВОЗАВЕТЕН ДЕСЯТЪК" 

(или какво формулира това учение и какво казва Божието Слово) 

 

Давай десятък от финансите си, но Словото казва, че десятъкът е "храна". 

Давай  десятък от финансите си точно в касата, защото църквата има нужда от парите 

ти, за да оцелее, но църквата която оцелява само с пари вече не разчита на Христос. 

Давай десятък на всяко богослужение, но в Стария завет беше веднъж годишно. 

Ако не даваш десятък в парична форма и в църковната каса, няма да бъдеш 

благословен, но си крадец на Бога и затова заслужаваш проклятие. Обаче такова 

условие или твърдение, няма нито в Стария, нито в Новия Завет. 

Давай десятък, защото това е основен Божии принцип, но в действителност е основен 

източник на финанси в църквите действащи под закон, а не по благодат. 

Давай, за да получиш обратно от Бога ... и то ще получиш повече (като лихва в 

банката), но Бог мрази лихварството (Псалм 15:4-5; Притчи 28:8 ...) 

 

  



 

ВЪПРОСИ КЪМ СЪРЦЕТО ТИ 

Бог ще ни пита не само КОЛКО сме дали, а ЗАЩО сме дали, т.е. с какви мотиви в 

сърцето си ние сме давали даренията си. Какви са твоите мотиви да даряваш? 

Даряваш ли 1/10 от приходите си, защото така се проповядва? Даряваш ли защото 

всички около теб правят така? Притеснена ли е душата ти когато даваш "десятъка" си 

под звуците на най-нежната песен на църковното хваление? Пресмяташ ли трескаво 

преди всяка служба, колко трябва да дадеш, за да достигнеш до тези 10%? Мотивира 

ли те допълнително редовната проповед за "десятък" преди събирането на дарения? 

Даваш ли информация за месечните си доходи на лидерите в църквата, за да бъдат 

по-лесно бюджетирани приходите в църковната каса? Мотивира ли те "голямата 

нужда" от пари в църквата за строежи, оборудване, поддръжка, служения и заплати? 

Липсва ли ти свободата да дариш на място различно от църковната каса, което Бог ти 

показва, че е в нужда? Ще бъдеш ли отхвърлен(а) от цялото събрание, ако стане ясно, 

че не си даваш (редовно) дарението "десятък"? Даваш ли, за да получиш обратно от 

Бога ... и то да получиш много повече? Убеден ли си, че ако всички престанат да дават 

10% за издръжка на църковната собственост и заплатите, то вече няма да има 

събрания в Христовото име? Смяташ ли, че ще бъдеш по-уважаван(а) в събранието, 

ако е ясно че принасяш десятък, неколкократно по-голям от този на другите? 

И накрая (но не последен въпрос) : Как вярваш, че Бог ще благоволи в даването ти, ако 

отговаряш дори на един от по-горните въпроси с "Да"? 

 

ДВЕ ЦЪРКВИ = ДВЕ ДАРЕНИЯ 

Какво се забелязва в днешните църкви (в България): Там където редовно се говори и 

проповядва за дарението "десятък" - финансовите проблеми са постоянни и в същото 

време хората са притиснати и дават много, но не щедро и не с радостно сърце ... и 

затова никога не стигат парите. А пък в събранията, на които се говори за доброволно 

даване - Бог благославя и снабдява всички финансови нужди по чуден начин ... и там 

най-бедните дават най-щедро, а техният Бог е верен и се казва Йехова-Ире:  

"... Исус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, 

които пуснаха в съкровищницата ..." 

 

 



 

КОЙ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС ? 

Основният въпрос тук не е : "КОЛКО даваш ?" или "Даваш ли изобщо ?", а "ЗАЩО, 

даваш това, на което Бог те е поставил за временен настойник ?" 

 

На "КОЛКО?" - може да отговори всеки, който следи внимателно даренията. 

На "ЗАЩО?" - можеш да отговориш ти и Този, който вижда в сърцето ти. 

 

На "КОЛКО?" - отговорът е "Трябва да дадеш поне 10% !" 

На "ЗАЩО?" - отговорът е "Защото обичам Господ Исус Христос!" 

 

"КОЛКО?" те прави роб на делата изисквани по закон 

"ЗАЩО?" те прави свободен и радостен в благодатта на Господа 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

И затова "ЗАЩО?" е много важен въпрос за тази църква, която е отстъпила от ПЪТЯТ и 

ИСТИНАТА и е прегърнала любимия си Мамон! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Братя и сестри, моля ви, отдайте първо целите си сърца на Бога. А Той ще ви научи 

къде и как да давате даренията си. Тогава може да давате повече отколкото е 

десятъкът ви сега и по-важното – ще давате на правилното място.  

И тогава сърцето ви ще се весели докато давате. Бог ще ви благославя, а вие  ще 

давате и няма да сте в недоимък ... защото Мой е светът и всичко, което го изпълва 

казва Господ (Псалм 50:12) 

 

Амин! 


