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Магарето 

 

Когато рибите летяха,  а горите вървяха,  
и смокините на тръни растяха,  
когато луната бе в кръв облята 
сигурно тогаз съм се родил на земята. 
С чудовищна глава и ужасяващ рев 
с разперени уши изчадие,  
от дявола направено за смях 
на всичките четирикраки създания. 
Белязан и отхвърлян отвред 
поради нечия древна воля 
на глад,  жега и присмех изложен: Тъп и твърд 
и тайната си пазещ до смърт. Глупаци! И на моя час дойде ред: 
О,  величие и сладост! 
С тез викове ми галеха ушите,  
а палмите полагаха в нозете ми. 
Дж. Честъртън1 
 

 

Предисловие 

 

Вие сте на прага на едно голямо приключение. Ако сте предприемач като мен,  „Бизнес по 

магарешки - бизнес с цел" ще ви допадне много. Всяка година на пазара излизат стотици християнски 

книги. Малко от тях обаче са така увлекателни и поучителни като тази. Бизнесмен съм вече четиридесет 

години и в същото време считам себе си за последовател на Божието Слово. Така че ако сте като мен - 

да гледате сериозно и на бизнеса си,  и на отношенията си с Бога,  това пътешествие наистина ще ви 

допадне. Винаги съм си мислил,  че магаретата са прости и не чак толкова обаятелни животни. Никога 

не съм си представял,  че от едно магаре мога да науча толкова много за бизнеса си. Питър Брискоу 

виртуозно използва магарето като метафора,  за да разкрие тайните на Божието Слово,  които всеки на 

ръководна позиция в света на бизнеса трябва да научи. 

                                                 
1 Джилбърт Кийт Честъртън,  по-познат с инициалите Дж. К. Честъртън,  е британски писател,  поет,  публицист и 

християнски мислител. Автор е на над 100 произведения,  писани между 1900 и 1936 година. На бълг. е издадена 

„Ортодоксия",  С,  Славика,  1997 г. 

 



Бизнес по магарешки 

 

Вече няколко години ръководя една организация на вярващи изпълнителни директори (ИД) и 

бизнесмени. Виждам,  че всеки от тези ръководители се сблъсква с трудности,  подобни на трудностите,  

които срещам и аз в компаниите,  за които все още работя. Питър използва дългогодишния си бизнес 

опит и познанията си върху Божието Слово и отговаря на много от въпросите,  с които се сблъскваме 

ежедневно в професиите си. Личните му примери и практичните идеи са изключително полезни за 

всеки,  който управлява компания и който иска да избегне капаните и болезнените завои в 

професионалния си път. Обяснява и нуждата ни от постоянна връзка с Исус Христос,  който да ни 

превежда през трудните решения,  свързани с управлението на един бизнес. 
Питър Брискоу е точният човек,  от когото да научим тези принципи. Автобиографията му 

включва заемане на ръководни длъжности в промишления сектор,  основател е на Europartners,  а 

понастоящем е директор на „Краун" за Европа. Питър е една от най-уважаваните водещи фигури в 

бизнес средите на цяла Европа и дължи своята репутация на дългогодишната си управленческа кариера,  

съчетана с неотклонното си следване на Христос. 
От няколко години имам удоволствието да познавам Питър и да работя с него и вярвам,  че той е 

избраният от Бога посланик до нас,  хората в бизнеса. Той следва истините,  за които говори,  в брака и 

семейството си,  във взаимоотношенията си и в професионалната си кариера. И така,  сложете си 

коланите,  пригответе се за пътешествието и слушайте внимателно,  докато Питър ни разкрива тайните 

на магарето,  вързано за Лозата. 
Кент Хъмфрис,  президент  

FCCI – Fellowship of Companies for Christ International/Christ@Work 

Оклахома сити,  щата Оклахома,  САЩ 
 

 

Глава 1 - Призвание на работното място 

 

Тази книга поставя християнина бизнесмен пред предизвикателството да погледне на своя бизнес 

по различен начин. Много хора казват,  че да бъдеш християнин и да правиш бизнес са два 

несъвместими свята. Християните бизнесмени често са обвинявани,  че се правят на свети в неделя,  а 

през останалата част от седмицата правят компромиси с честността си. 
Да бъдеш християнин и едновременно с това да правиш бизнес е наистина предизвикателство. В 

същото време Бог ни призовава да говорим за вярата си не само в неделя с другите вярващи,  но преди 

всичко с всички онези,  с които се срещаме в тъмните дебри на джунглата на бизнеса,  където сме 

изпратени като „овце сред вълци". 
В Библията четем за един талантлив младеж,  предопределен да стане велик водач,  който се бори 

с професионалното си призвание и бизнеса си. Саул е син на богатия бизнесмен Кис. В глави 9 и 10 на 

книгата I Царе четем за това как той се занимава с бизнес с магарета - гледа семейните магарета - и как 

Бог го избира да стане цар на страната си Израел. Компанията на Кис изпада в смут,  когато се изгубват 

няколко магарета. Какво е станало? Да не би да са откраднати от някой конкурент? Кис моли сина си 

Саул,  който е забележителен млад мъж - „от израелевите синове нямаше мъж,  по-красив от него; той 

беше с една глава по-висок от целия народ",  - да вземе един от доверените им служители и да отиде да 

потърси изгубените животни. Компанията не може да си позволи такава значителна загуба на основен 

капитал. Те обикалят страната,  но не успяват да открият и следа от магаретата. Саул е изчерпан от идеи 

и казва: 
- Хайде да се връщаме,  че баща ми ще забрави за магаретата и ще започне да се притеснява за 

нас. 
Помощникът му е чувал за един мъдър човек - Самуил,  който живее в близкото градче и който,  

понеже е пророк,  получава специални откровения от Бога. Може би той ще знае как да се реши 

проблемът. За тяхна изненада Самуил вече ги очаква. На предния ден Бог му е казал,  че при него ще 

дойде млад мъж на име Саул. Дори официалната вечеря е вече уредена. Поканени са 30 видни гости,  а 

Саул ще бъде Почетният гост! 
Той дори не подозира какво всъщност се случва. Тук е поради проблемите с магаретата и 

желанието му е само да се прибере у дома възможно най-скоро. След вечерята Самуил го отвежда в 

друга стая и казва: 
- Бог те е назначил да станеш цар на Израел. 
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Саул тръгва на служебно пътуване,  за да потърси животните,  а командировката му приключва с 

новината,  че ще стане цар на Израел! 
Цяло чудо е как насред ежедневните ни бизнес дела Бог успява да стигне до нас,  за да ни 

възложи нова задача! Саул въобще не е мислил за такава длъжност! Самуил му казва,  че ще получи три 

знамения,  по които ще познае,  че назначението идва от Господа,  и го изпраща да си ходи. Всичките 

три предзнаменования се сбъдват. 
Първото знамение е,  че не бива да се притеснява за личните си дела,  нито за проблемите в 

работата си. Магаретата са намерени,  баща му вече не се притеснява за тях и го очаква да се върне на 

работното си място възможно най-скоро. 
Второто знамение е,  че по пътя обратно ще срещне трима мъже,  които пътуват към Ветил,  за да 

се поклонят на Бога. Те ще се поинтересуват за здравето му и ще му покрият дневните разходи 

Последното знамение е,  че в близост до филистимския гарнизон в Гаваон ще срещне група 

пророци,  които се връщат от тяхното място на поклонение,  всички - много въодушевени. Пред тях ще 

вървят музиканти с арфи,  тамбурини,  флейти и лири. След тази среща Саул ще бъде внезапно завладян 

от Святия Дух и ще се превърне в друг човек. 
Саул си тръгва и в момента,  в който обръща гръб на Самуил,  Бог му дава ново сърце. 
На хората им е трудно да повярват на промените,  настъпили в Саул. Всички се питат какво ли е 

станало със сина на Кис. Какво преживяване само е това за Саул - да бъдеш призован да излезеш от 

бизнеса с магарета,  за да служиш на Господа като цар! 
При завръщането му вкъщи чичо му иска от него отчет за служебното пътуване. Бихме 

предположили,  че след обръщението си и чудото,  което се е случило с него,  Саул ще прелива от 

ентусиазъм,  но той отговаря в типичния за него делови стил. 
- Отидохме да търсим магаретата - казва той,  - но не ги намерихме. Затова отидохме при 

Самуил. 
- Е,  и какво ви каза той? - пита чичото на Саул. 
- Каза ни,  че магаретата са намерени - отговаря Саул. Но не споменава пред чичо си,  че Самуил 

му е казал,  че ще стане цар. Не казва нито дума! Саул държи делата си в тайна и няма никакъв интерес 

към това,  което Бог има за него - така че просто оставя Бог сам да прави каквото иска. Изглежда Саул 

няма желание да приеме новото си назначение от Бога. Желанието му е да си остане бизнесмен. Но 

Самуил въобще не е свършил със Саул. Той казва на израелския народ,  че Бог е чул молбата им и ще 

им даде цар! 
След това Самуил събира всички израелтяни и им предлага да хвърлят жребий - първо за 

племето,  след това за рода,  а после и за семейството. Накрая жребият се пада на Саул и той е публично 

избран за цар. Отиват да го търсят,  но не могат да го открият. Питат Бога: 
- Къде е човекът,  който го няма? 
- Ето го - казва Господ. - Крие се сред вещите. 
Защо се крие? Да не би да е от срамежливост,  скромност или смирение? Не. Той се дърпа,  

защото иска да живее живота си,  както той иска. Опитва се да пренебрегне Божия призив. Предпочита 

да остане с магаретата си и скъпоценния им товар. Материалните неща са по-важни за него от мисията 

му. Днес християните в частния бизнес също имат трудности с призива си. Те са изцяло погълнати от 

материалната страна на своя бизнес и са склонни да избягват духовните въпроси. Бог продължава да 

призовава хора насред ежедневието им,  докато работят по задачите си. Може би и вие сте чули гласа на 

Бога,  който вика: „Кого да изпратя? И кой ще отиде за Нас?" (Исая 6:8). Отговорът ви „Ето ме. Изпрати 

мен." ли е? 
Може би се притеснявате какво става с бизнеса ви. Възможно ли е това да е начинът,  по който 

Бог се опитва да привлече вниманието ви? В следващата глава ще видим,  че магарето е библейска 

метафора за бизнеса. Бихте ли позволили на Бога да ви говори чрез компанията ви? За да влезете в 

Божия бизнес по магарешки,  трябва първо да заведете магарето си на правилното място! 
Саул не се оказва много умен. Това ми напомня за една история,  която чух в Египет. Сами си 

изгубил магарето. Паднал на колене и започнал да благодари на Бога. Али го попитал: 
- Та ти загуби магарето си. Защо толкова благодариш на Бога? Сами отговорил: 
- Благодаря на Бога,  че Той се погрижи да не съм на гърба на това магаре; иначе сега и аз щях да 

съм загубен. 
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Глава 2 - Магарето като метафора за бизнеса 

 

За какво си мислите,  когато чуете думите „бизнес по магарешки"? Може би за нещо подобно 

като следната история. Магарето на един фермер умряло. Фермерът много се нуждаел от магаре,  за да 

си върши работата. Затова се обадил на един търговец на магарета някъде из провинцията. 

Той продавал магаре за 1000 долара. Фермерът се съгласил да му преведе парите,  а търговецът 

щял да му достави магарето възможно най-скоро. Но когато след седмица ремаркето с магарето 

пристигнало,  магарето вътре било мъртво. Фермерът се обадил на търговеца и казал: 

- Ей,  виж какво,  магарето пристигна мъртво! Търговецът отговорил: 

- Това е много лошо. Какво ще правим сега? Фермерът казал: 

- Ще трябва да ми пратиш друго магаре. Търговецът отвърнал: 

- Съжалявам,  но това беше последното. Фермерът казал: 

- Ами тогава щом не можеш да ми доставиш друго магаре,  по-добре ми върни парите. 

Търговецът отговорил: 

- Не може. Вече ги похарчих. 

- Няма проблем - казал фермерът. - Тогава ще разтоваря магарето и с него ще направя томбола. 

- Ще го използваш за награда в томбола ли? - учудено отговорил търговецът. - Това не може да 

стане. 

Фермерът го уверил: 

- Разбира се,  че може. Не се притеснявай. Всеки ще участва. Няколко седмици по-късно 

търговецът се обадил,  любопитен да разбере какво е станало. Той си мислел,  че фермерът е глупав 

като Магаре,  за да организира подобна томбола. 

- О,  всичко мина чудесно - казал му фермерът. - Продадох над 500 билета за томболата,  всеки 

по 2 долара. Дори излязох на малка печалба. 

Търговецът бил шокиран и попитал: 

- А хората не се ли ядосаха,  когато разбраха,  че магарето е мъртво? 

- О,  не. Само човекът,  който спечели магарето - отговорил фермерът. - Но аз му върнах двата 

долара! 

В старозаветно време магаретата са били специален белег на заможност. За Яков се казва 

следното: „забогатя твърде много и придоби големи стада,  слугини и слуги,  камили и магарета" (Битие 

30:43). Магарета са били не само белег за заможност,  но и незаменимо средство за осъществяване на 

търговска дейност. „И на баща си изпрати десет магарета,  натоварени с египетски блага,  десет 

магарици,  натоварени с жито и хляб,  и храна за баща си за из път" (Битие 45:23). 

Думата за магаре,  която се среща най-често в Библията,  е “хамор". Това означава „да нося 

товар". Магаретата са били използвани в търговските кервани,  както и за дълги преходи през 

пустинята. Хората тогава са употребявали тази дума по отношение на животните и вещите,  с които си 

служим,  когато правим нещо. Адам е погледнал магарето и го е нарекъл “хамор" - животно,  което 

носи тежки физически товари и чиято съдба е да служи на човека. 

Магарето е библейска метафора за бизнеса. То е нещо,  което носи товара ни; нещо,  което 

използваме,  за да постигнем целта си,  да изпълним задачите си; нещо,  което е част от нашите активи 

или богатство. 

Магарето е било предпочитано като средство за придвижване от високопоставените граждани. 

„И когато Давид беше минал малко по-нататък от върха,  ето,  Сива,  слугата на Мемфивостей,  го 

посрещна с двойка оседлани магарета и на тях двеста хляба и сто калъпа сушено грозде,  и сто низаници 

летни плодове и мех с вино. И царят каза на Сива: За какво ти е това? А Сива каза: Магаретата са,  за да 

язди царският дом,  хлябът и летните плодове - за да ядат момчетата,  а виното - за да пият онези,  които 

изнемощеят в пустинята" (II Царе 16:1, 2). 

Пророкът Исая описва предприемачите като хора,  които носят активите си на гърба на магаре,  

минават през пазарната джунгла,  криеща опасности от всички страни,  и накрая остават почти без 

печалба. „През земя на скръб и мъка,  откъдето излизат лъвица и силен лъв,  пепелянка и хвърката 

огнена змия,  носят богатството си на гърба на магаренца и съкровищата си на гърбицата на камили,  

при народ,  който няма да им е от полза" (Исая 30:6). 



Бизнес по магарешки 

 

Пазарът не е безметежно място за християнина бизнесмен. Частният бизнес крие в себе си риска 

от криза,  ако стигнеш до кредитния си лимит и кредиторите те заплашат с банкрут; трудно е,  ако най-

големият ти клиент се откаже и ако икономиката се срине по-бързо от барометъра по време на буря. 

Срещаш лъвове в лицето на хищни конкуренти,  които заплашват да те погълнат,  лукави змии в лицето 

на противници,  които не ценят истината чак толкова. Да,  дори пепелянки,  бързи като светкавица,  в 

лицето на злонамерени сливания или принудителни преговори. Не бива да ни изненадва,  че частният 

предприемач често се пита: „За какво правя всичко това? Защото каквото и да спечеля,  го губя също 

толкова бързо!" 

Като християни бизнесмени днес ние сме заобиколени от реалността на един жесток и 

своенравен бизнес климат. Много са причините,  поради които се питаме „За какво правя всичко това?" 

или,  както се пее в известната песен на Пеги Лий: „Is that all there is?" („Това ли е всичко?")2 

Но добри новини има! „Радвай се много,  сионска дъще,  викай от радост,  Йерусалимска дъще! 

Ето,  твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител,  смирен,  и яздещ на магаре,  и на магаренце,  

рожба на магарица. И Аз ще изтребя колесница от Ефрем и кон от Йерусалим; и ще се отсече бойният 

лък. И Той ще говори мир на народите" (Захария 9:9, 10). 

Това пророчество се изпълнява,  когато една неделя Исус,  яздейки магаре,  влиза в Йерусалим,  

за да се подготви за предстоящата седмица,  която ще завърши с разпятието Му. Забележително е,  че 

магарето има по две по-тъмни ленти - една между рамената и една по протежението на гръбнака,  които 

оформят кръст! Исус използва магаре,  за да осъществи задачата Си. Аз вярвам,  че и днес Исус иска да 

използва вашето магаре,  вашия бизнес или компания,  за да осъществява делото Си сред хората. Царят 

идва и предявява правата Си на собственик. Това е смисълът на израза „бизнес по магарешки". 

Преди няколко години група християни частни предприемачи започнаха т.нар. компании 

„Краун". Компанията „Краун" е всъщност компания,  чийто изпълнителен директор е Исус Христос и 

която обслужва изцяло Неговите цели. Директорите съзнателно приемат,  че вече не притежават 

бизнеса си,  а заемат ролята на управители. Управителят е мениджър,  който се грижи за активите на 

някой друг. Това е първата стъпка към свободата в света на бизнеса. Освобождаващата мисъл е,  че 

отсега нататък всяко решение ще се взема заедно с новия собственик,  който е самият Господ. А Той 

знае толкова по-добре от нас как се прави бизнес и може да постигне толкова много повече,  отколкото 

можем да поискаме или да си представим! 

 

 

Глава 3 - Завързаното магаре 

 

Нашата история за бизнеса по магарешки започва,  когато Исус влиза триумфално в Йерусалим. 

„Идете в селото,  което е насреща ви,  и веднага ще намерите вързана магарица и магаренце с нея; 

отвържете ги и Ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо,  кажете: На Господа трябват; и той веднага 

ще ги изпрати" (Матей 21:2, 3). 
Магарето стои завързано за колче. То не може да се движи свободно,  докато собственикът му не 

дойде при него с конкретна задача - да пренесе товар или да отнесе някого до определено място. И така,  

магарето трябва да бъде освободено,  развързано,  за да може да си свърши задачата,  да може да бъде 

използвано за целта,  за която е предопределено,  а именно - да изпълни дълга си на товарно животно. 

Нещо повече,  в евангелието на Марк четем,  че магарицата е била завързана в близост до кръстопът. 

Собственикът може да избира - дали да пусне магарето си,  или да го задържи за себе си. Вие какво 

бихте направили? 
Мога да видя в магарето символ на днешния частен бизнес. Обвързан със светската система и 

затова неспособен да служи за целта,  за която Бог го е предназначил. Чувствате ли се като с вързани 

ръце? Липсва ли ви усещането,  че знаете накъде вървите? Намирате ли се в положение,  в което не 

успявате да правите това,  за което сте започнали частния си бизнес? Да бъдем завързани може също да 

означава,  че бизнесът ни е така обременен от дългове или тежки проблеми,  че се намира в стагнация. 

Предприемачът не може да разгадае Божията воля за компанията си,  защото компанията не е 

„отвързана" и,  следователно,  не е пригодна за употреба от Бога. 

                                                 
2 Peggy Lee,  1969,  преиздадена през 2003 г. От ЕМI,  Великобритания. - бел.ред. 



Бизнес по магарешки 

 

Исахар получава следното пророчество от баща си Яков: „Исахар е кокалесто магаре,  което се е 

проснало между кошарите,  и като видя,  че мястото беше добро за почивка,  и че страната беше 

приятна,  подложи плещите си за товар и стана слуга подчинен" (Битие 49:14, 15). 
Този стих говори за това,  че Исахар сам позволява да бъде заробен. Той е силен и очевидно 

преуспяващ. Но се осланя на лаврите си и това бързо го превръща в роб. Чувал съм много бизнесмени 

да въздишат отчаяно: „Чувствам се като роб на банката! Дават ми чадър,  когато не вали,  а когато 

дъждът започне,  си го искат веднага обратно!" 
Едно основно нещо,  което често води до робство,  е неблагоприятната стойност на финансовия 

лост,  тоест лошият баланс между собствените ви активи и задълженията. Натискът да работиш за 

печалба,  за да изплащаш понякога смазващия дълг може да лиши бизнесмена от възможността да 

откликне и направи каквото Бог иска от него. Исус ни призовава да пуснем магарето. Тогава ще бъдем 

свободни за употреба от Господа. Как можем да получим тази свобода? Свободата да се радваме на 

живота,  както Исус обещава,  казвайки следното: „Аз дойдох,  за да имат живот и да го имат изобилно" 

(Йоан 10:10). Свободата също и да служим на Господа в Неговите намерения за нашия бизнес. 

Магаретата трябва да бъдат развързани. Кариерата,  бизнесът,  активите,  финансите и притежанията ни 

трябва да бъдат освободени от оковите и безполезността си за Бога. Истинско изкуство е да бъдеш 

свободен,  на разположение на Бога за Неговия бизнес по магарешки! Последвайте Исус и бъдете 

напълно свободни! „Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако стоите в словото Ми,  наистина 

сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:31, 32). 
 

Обременени 
Магарето може да бъде товарено с всякакви товари. „Прегъна се Вил,  приведе се Нево; образите 

им са натоварени на животни и на добитък; товарът ви е натоварен,  бреме за умореното животно. 

Приведоха се,  прегънаха се заедно,  не можаха да отърват товара,  а самите те отидоха в плен" (Исая 

46:1, 2). 
Вил и Нево са вавилонски богове. Исая иска да покаже на Вавилон действителната картина на 

нещата,  като описва как идолите им се превръщат в непосилна тежест на гърба на техните магарета,  

докато накрая целият товар рухва на земята и трябва да бъде влачен. Вил е вавилонската дума за 

„Господ",  а Нево е синът му и означава „уча се". Тези прозвища са съставна част от вавилонските 

имена Валтасар и Навуходоносор. Главните въпроси тук са „Кой е Господ?" и „От кого се учим?". 
Ние освободили ли сме се от идолите,  заели мястото на Господ в нашата компания? Идолите,  

които така тържествено разнасяме със себе си,  представляват огромна тежест за компанията ни. 

Научаваме много за тях от въпросите,  които Бог задава: „На кого ще Ме уподобите и приравните,  и ще 

Ме съпоставите,  че да бъдем подобни? Онези,  които изсипват злато от торбичка и претеглят сребро на 

везни,  наемат златар,  да го направи на бог - падат по лице,  да,  и му се покланят. Вдигат го на рамо,  

носят го и го полагат на мястото му,  и там стои - не мърда от мястото си. Още и викат към него,  но не 

отговаря,  никого не избавя от бедата му" (Исая 46:5-7). 
На първо място тези идоли обещават финансово благополучие,  което след време всъщност се 

превръща в бог. Колко пъти сякаш искаме отново да изваем златното теле,  като очакваме да получим 

отговор за всичките си проблеми от бога на парите! На второ място,  тези идоли изискват да им 

посветим голяма част от личното си време и енергия,  за да ги носим навсякъде със себе си. Един от 

белезите на идолите е,  че те не дават каквото обещават. На пръв поглед изглеждат добре,  но всъщност 

са празна черупка. В Псалм 115:4-8 четем за илюзорността на идолите: „Техните идоли са сребро и 

злато,  произведение на човешки ръце. Уста имат,  но не говорят; очи имат,  но не виждат; уши имат,  но 

не чуват; нос имат,  но не миришат; ръце имат,  но не пипат; крака имат,  но не ходят; и не издават звук 

от гърлото си. Онези,  които ги правят,  ще станат като тях - всеки,  който се уповава на тях." 
Бог ни кани да се учим от Него: „Слушайте Ме,  доме Яковов,  и целия остатък на израелевия 

дом,  които сте носени от Мен още от утробата и държани още от майчиния скут! И до старостта ви Аз 

Съм; и докато побелеете,  Аз ще ви нося. Аз направих и Аз ще вдигна,  и Аз ще нося и избавя" (Исая 

46:3, 4). 
Ето защо,  преди да можем да видим Бог да работи чрез компанията ни,  трябва да разберем 

какво е това,  от което трябва да се освободим. 
 

Егото 
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Първият въпрос е: „Кой е номер едно в моя бизнес?" Обикновено това съм аз! Частните 

предприемачи имат невероятно голямо его. Някои казват,  че това е необходимо на човек,  за да успява 

в бизнеса си. На английски (както и на български) „его" е акроним от първите букви на „експедирам 

Господа отвън". Това означава да изтласкаме Бог в периферията. 
През последните години сме свидетели на няколко истории за възхитителния успех,  но и за 

грандиозното падение на компании като Arthur Andersen,  Worldcom,  Enron и Тусо. 
Зад всеки лош пример стои по един силен мъж - председател на Управителния борд или 

президент,  който ще бъде помнен дълго с участието си в драматичните събития. Съвсем пресен е 

споменът за срива на голямата фламандска компания Lernhout and Hauspie,  която доскоро държеше 

пазара на езиковия софтуер и програмите за синтез на говор. Малко след като техният изпълнителен 

директор (ИД) стана мениджър на годината,  компанията се срина и той падна в калта. 
FAST COMPANY е остро и динамично списание за хората,  занимаващи се с бизнес през 21 век. 

Броят от юли 2003 г. съдържа една интригуваща статия със заглавие „Седемте навика на грандиозно 

неуспелите директори",  написана от Сидни Финкелщайн. 
Ето какво пише в статията: „През последните няколко години сме свидетели на възхитителния 

успех и забележителния провал на няколко компании - например Arthur Andersen,  Rubbermaid и 

Schwinn Bycycle,  както и на редица бивши лидери в бранша си - като Enron,  Тусо и Worldcom. Зад 

всеки от тези провали стои внушителната фигура на (ИД) или на бизнес лидер,  който дълго ще се 

помни с грандиозния си провал. 
Почти никой не може да унищожи толкова много капитал,  ако няма и потенциала да го създаде. 

Повечето от разрушителите на големите компании са хора с необичайно висока интелигентност и 

талант. Те са обаятелни личности и често вдъхновяват другите около себе си. Това са мъже и жени,  

чиито лица се появяват по кориците на уважаваните бизнес издания като Fortune и Forbes." 
Къде е тайната на тяхната невероятна разрушителна сила? - пита Финкелщайн. Иронията тук е,  

че всичките „седем навика",  за които пише Финкелщайн,  са всъщност качества,  на които в бизнес 

средите се гледа с много добро око. Всъщност бизнес светът не само толерира тези качества,  но ги 

аплодира и поощрява. Ето за кои навици става дума: 
1. Гледат на себе си и на компаниите си сякаш са над другите. 
2. Идентифицират се напълно с компаниите си - няма ясна граница между личните им интереси и 

интересите на корпорацията,  която представляват. 
3. Мислят,  че имат всички отговори. 
4. Безмилостно отстраняват всеки,  който не стои 100% зад тях. 
5. Те са ненадминати оратори,  които непрекъснато мислят за имиджа на компанията си. 
6. Подценяват препятствията. 
7. Упорито разчитат на това,  което им е вършело работа в миналото. Финкелщайн коментира,  че 

ръководителите,  които притежават тези навици,  са „склонни да гледат на хората като на инструменти 

за употреба,  като на материали за обработка или като на публика за аплодиране на постиженията им... 

Позицията на (ИД) на мащабна корпорация днес е най-съпоставима с тази на цар на някоя държава; а 

това е опасна титла - хората,  които я носят,  могат да стигнат и до саморазрушение." 
Като четем обвинителния акт на ръководителите,  злоупотребяващи с властта си,  на нас ни е 

лесно да ги осъдим и заклеймим. Но Библията ни казва: „Никакво изкушение не ви е постигнало,  освен 

това,  което е човешко" (I Коринтяни 10:13). С други думи,  няма нещо лошо,  което някой друг да е 

направил и което ние не бихме могли също да извършим в определен момент,  на определено място и 

при определени обстоятелства. Така че независимо дали сте (ИД) на компания,  изгряваш лидер,  

мениджър или дори някой,  който тепърва навлиза в бизнеса,  изучавайте тези навици! Научете се да ги 

разпознавате. И бъдете честни - ако откриете някой от тях в себе си,  признайте си го и помислете какво 

трябва да направите,  за да го промените. 
Следната бележка в The London Times от 15 октомври 2000 г. привлече погледа ми. Тя описваше 

възхода и падението на Хъчингс,  „една от изгряващите звезди на британската индустрия". Ето какво 

пишеше в нея: „Оставката ще дойде като зашеметяващ удар за него и ще му е нужно дълго време да се 

съвземе. Той е човек,  който се крие зад фасадата на гордостта и егото си. За него е важно да преуспява,  

така че другите да го виждат като преуспяващ човек." Гордостта предшества падението - и Хъчингс 

пада отвисоко! 
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Мамонът 

Вторият въпрос,  който Бог ни задава в Исая 46,  е: „Какво е мястото на парите във вашия 

бизнес?" Дали те са оборотно средство или духовен бог? Дали обслужват конкретна цел или упражняват 

някаква власт? Исус ни открива бога,  който стои зад парите,  и го назовава по име,  като казва 

следното: „Никой служител не може да служи на двама господари,  защото или ще намрази единия и ще 

обикне другия,  или ще се привърже към единия,  а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и 

на мамона" (Лука 16:13). Исус разбулва духовната сила,  която стои зад парите,  и я описва като един от 

основните конкуренти на Бога,  бореща се да спечели нашето поклонение и нашата вярност. 
В класическия си труд „Парите и властта" Жак Елул,  заслужил професор по социология на 

Университета в Бордо,  Франция,  пише,  че сред нас се е развила идеята,  че парите са равнозначни на 

благословение. Ето защо ние придаваме на парите духовна стойност. 
Моят опит в правенето на бизнес,  сходен с опита на много други предприемачи,  е,  че Бог може 

да ни благослови еднакво силно,  като ни лиши от парични постъпления,  както и като ни даде финансов 

успех! Това ме е предпазвало от много погрешни ходове. Мамонът иска да ни убеди,  че парите са 

незаменими и са задължителни,  ако искаме благополучие. 
Елул казва,  че Исус иска да ни отвори очите за факта,  че парите представляват голяма сила. Те 

упражняват власт над нас и имат способността да ни тласнат в една или друга посока. 
Ако продължим да четем думите на Исус в Лука 16,  ще научим повече за мамона: 
Първо,  Господ иска да бъдем хора,  на които може да се разчита с парите дори ако сумата е 

малка. „Верният в най-малкото и в многото е верен,  а неправедният в най-малкото и в многото е 

неправеден" (Лука 16:10). За разлика от Бог,  мамонът е само нещо дребно,  само средство в Божията 

ръка,  което Той ни дава да използваме,  за да провери доколко може да ни се има доверие. 
Второ,  мамонът е по природа несправедлив и в стих 11 той е наречен „неправедно богатство". 

Мамонът лъже,  мами и иска да въвлечем и други в тази игра. 
Трето,  той наистина не е важен,  макар че иска да вярваме точно обратното. В стих 11 четем 

следното: „И така,  ако в неправедното богатство не бяхте верни,  кой ще ви повери истинското 

богатство?" Истински важните неща идват от Бога,  а не от мамона,  който се опитва с всичка сила и с 

много шум и блясък да ни накара да повярваме,  че парите са отговор на всичките ни проблеми. 
Четвърто,  мамонът няма никакво влияние върху това,  което ни носи истинско удовлетворение. 

В стих 12 Исус ни казва: „И ако в чуждото не бяхте верни,  кой ще ви даде вашето?" Благоденствието 

идва от Бога. Среброто и златото принадлежат на Господа,  нашия Бог. Парите са под влиянието на 

мамона и искат да ни обвържат. Мамонът иска да ни покори,  но последната дума принадлежи на Бога. 
Майка Тереза е много ясна в твърдението си: „Когато човек има допир с парите,  той губи допира 

си с Бога." От нас зависи като бизнесмени християни да се научим как да използваме парите по 

правилен начин,  който прославя Бога! 
 
Въжета,  които ни обвързват 

Когато Исус иска да използва магарето,  Той казва на учениците Си,  че магарето е вързано. Как 

и с какво може да е вързано едно магаре,  така че да не е на разположение на Бога? Ето кои са някои от 

въжетата,  които ни обвързват. 

 

1. Служим на погрешния господар. 
Двама капитани на един кораб! По същия начин когато една компания има двама ръководители,  

това води до объркване и хаос. Трябва да изберете на кого искате да служите - на Господа или на 

мамона? За бизнесмена християнин е съществено важно да се научи да се справя с постоянния стремеж 

на мамона да се домогне до позицията на шеф; съществено важно е да се научим да следваме Божия 

призив. „Но ако не желаете да служите на ГОСПОДА,  изберете си днес на кого ще служите: дали на 

боговете,  на които бащите ви служеха оттатък реката,  или на боговете на аморейците,  в чиято земя 

живеете. Но аз и домът ми ще служим на ГОСПОДА!" (Исус Навин 24:15). 

 
2. Дълг 

Твърде много заеми! Това е въже,  което често ни връзва - когато сме притиснати от тежестта на 

смазващи заеми. Да правим бизнес по магарешки означава да виждаме Бог като източника на капитала 

ни - при условие,  че първо търсим Неговото царство,  защото в това има невероятно обещание. „Но 
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първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави" (Матей 6:33). 

Убеден съм,  че това също така означава,  че Той ще снабди нужните ни оборотни средства! 

 
3. Работохолизъм 

Да сме всецяло отдадени на работата си,  да оставаме дълго след края на работното време и да се 

заблуждаваме,  че работата ни изисква това! Според скорошна статия в немското списание Psychology 

Today работохолиците не само работят много,  но и страдат от чувството за малоценност и 

неудовлетвореност. Липсва им усещането за принадлежност и признание от страна на другите и за да 

запълнят празнотата,  която усещат в себе си; работят много,  като се опитват така да си създадат 

чувство за сигурност. Помнете обаче,  че Исус ни обича и ни приема независимо от това как се 

справяме. Ето какво четем в Словото Му: „Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен,  и Аз 

те възлюбих" (Исая 43:4). Божията любов е безрезервна! 

 
4. „Отрудени" сме. 

- В резултат от тежестта на многото задачи,  които хората възлагат на онези,  които не могат да 

отказват. Какво вършим и кои сме като хора не са две взаимно заменяеми неща. Умението да избираме 

правилните неща е изкуство. Ако сме отрудени и обременени,  Исус ни кани да се присъединим към 

Него в Неговото дело,  казвайки: „Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен,  защото съм 

кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето 

бреме е леко" (Матей 11:29, 30). 

 
5. Притеснения 

Бизнесът ще оцелее ли без вас? Повечето бизнесмени са дълбоко убедени,  че без тях нищо няма 

да върви добре. Сигурен съм,  че можете да намерите свободно време,  но трябва да го планирате много 

добре. Навикът да отделяме време,  за да бъдем на тихо място и насаме с Господа,  ни помага да чуваме 

гласа Му. „Не се безпокойте за нищо,  но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на 

Бога с благодарение; и Божият мир,  който превъзхожда всеки разум,  ще пази сърцата ви и мислите ви в 

Христос Исус" (Филипяни 4:6, 7). Не се притеснявайте! 

 
6. „Финансово робство" 

Намирате ли се в положение,  в което не можете да промените работата си заради финансовите 

си нужди? В положение да живеете и работите в „златна клетка",  от която наистина не можете да се 

измъкнете,  понеже финансовите ви ангажименти не ви позволяват това? Планирайте да изплатите 

кредитите си и да продължите да живеете без дългове; снижете стандарта си на живот. Помнете,  че Бог 

е източникът,  от който ще получавате всичко,  което ви е нужно,  за да живеете,  ако първо търсите 

Неговото Царство (Матей 6:33) 

 
7. Неправилни приоритети 

Възможно ли е да се освободите достатъчно,  за да сте на разположение на Бога? Приживе Тед 

ДеМос,  президент на СВМС33,  казваше,  че „най-важното нещо е най-важното нещо винаги да бъде 

най-важно." 
 

Преследващи успеха преди всичко? 
Имах привилегията да се уча от д-р Зигфрид Бухолц. Той беше директор на голямата химическа 

компания BASF,  а сега работи във Виена като водещ консултант и обучаващ по въпросите на 

мениджмънта. Той проведе анкета сред частни предприемачи,  за които бизнес успехът е пръв 

приоритет в техния живот,  и откри червена нишка в поведението им,  която води към попадането им в 

заложения от тях самите капан. 
Ето кои са симптомите: 

                                                 
3 СВМС - Асоциация на християните бизнесмени. В България организацията е позната като „Християни с отговорност» - 

бел.ред. 
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1. Те изключват брачния си партньор и децата си от професионалния си живот - и така се 

лишават от един изключително важен източник на подкрепа и енергия. 
2. Те съкращават социалните си контакти и заменят добрите си приятели с клиенти и колеги - и 

така разрушават най-важната си социална опора. 
3. Те вярват,  че могат да увеличат продуктивността си,  като работят по-дълго и повече - и така 

губят личната си идентичност. 
4. Те отстраняват всички хора около себе си,  които изказват мнението си открито и честно - и 

така се лишават от важни корективи и информация. 
5. Те се концентрират на онова в работата,  което е носело успех досега - и така ограничават 

хоризонтите си и все повече губят готовността си и желанието си да променят нещо. 
6. Те отхвърлят висшия авторитет (Бог) в живота си и се превръщат в самодоволни хора - и така 

губят ясна представа за реалността и стават опасно безпомощни в кризисни ситуации. 
„Най-важното никога не бива да се оставя на милостта на най-маловажното." Тези думи на 

немския поет Гьоте очертават дилемата,  която стои пред всички нас. За тази дилема говори и Чарлз 

Хамъл в проницателната си книга „Тиранията на спешното" - там той описва как спешните задачи на 

работното ни ежедневие изместват най-важното. Говорихме за това да бъдем свободни - на 

разположение на Бога в услуга на Неговите цели за нас - това е важно,  но от наша гледна точка,  ако 

сме наистина честни,  не е чак толкова спешно. 
 
Не позволявайте да ви обвържат 

Чувствате ли се понякога обременени? Една стара история разказва за това как Бог създал 

магарето и му казал: 
- Ти ще бъдеш магаре. Ще работиш усилно от сутрин до мрак и ще носиш тежки товари. Ще 

ядеш трева и ще те мислят за инат. Ще живееш 50 години. 
Магарето отговорило: 
- Твърде дълго е да живея по този начин 50 години. Моля Те,  дай ми само 20. 
Така и станало. 
Бог създал кучето и му казал: 
- Ще пазиш човека и ще му бъдеш най-верният приятел. Ще ядеш от остатъците от трапезата му 

и ще живееш 30 години. 
Но кучето казало: 
- Моля Те,  Господи,  да живея така 30 години е твърде дълго. Моля Те,  направи годините ми не 

повече от 15! 
Така и станало. 
Господ създал маймуната и й казал: 
- Ти си маймуна. Ще скачаш от дърво на дърво и ще правиш глупави номера. Ще забавляваш и 

разсмиваш хората. Ще живееш 20 години. 
А маймуната отговорила: 
- Господи,  твърде дълго е да бъда клоун на света цели 20 години. Моля Те,  направи годините ми 

не повече от 10. 
Така и станало. 
Най-накрая Бог създал човека и му казал: 
- Ти си човек,  единственото разумно същество на земята. Ще използваш интелекта си,  за да 

владееш над всички създания по света. И ще живееш 20 години. 
Човекът отвърнал: 
- Господи,  да живея само 20 години като човешко същество е твърде малко. Моля Те,  дай ми 30-

те години,  които магарето отказа,  15-те години,  които кучето отхвърли,  и 10-те години,  които 

маймуната не пожела. 
Така и станало. 
Човекът получил 20 години да живее като човек,  след това 30 години да се задоми и да носи 

тежки товари като магаре,  да има деца; после 15 години да живее като куче и да пази дома си,  да яде 

каквото е останало; и накрая 10 години да живее като маймуна и да забавлява внуците си като клоун. 

Така и станало! 
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Глава 4 -Магарето и лозата 
 

Имаме следното интересно описание на Юда,  един от дванайсетте синове на Яков и 

предшественик на Давид и на Исус,  от когото ние,  християните,  получаваме новия си живот. 
„За лозата връзва магаренцето си и за избраната лоза - малкото на магарицата си..." (Битие 49:11). 
В една селскостопанска страна лозата е нещо много скъпо и ценно. Тя е част от богатството на 

земеделеца и отлично средство за производство. А магарето е тревопасно животно,  което означава,  че 

яде растителност. Дали тогава идеята да вържеш магарето си за лоза е наистина добра? Няма ли то да 

опасе листата й или да се опита да се изскубне и да счупи пръчките й? По подобен начин частният 

бизнес може много лесно да изяде или унищожи собствените си активи. Така че да завържеш магарето 

за лоза трябва да има символично значение. Това е метафора за плодоносния бизнес! 
 
Лозата 

Лозата,  разбира се,  е библейската метафора за източника на плода в християнския живот - 

самият Господ Исус. 
Как мога да придобия същата любов към хората като тази на Исус? Как мога да намеря онази 

мъдрост за бизнеса си,  която идва отгоре? Как мога да владея себе си и да ръководя другите? Как може 

моята компания да бъде използвана за Божиите цели? 
Отговорът е - завържете магарето си за лозата! Оставете магарето си - бизнеса си,  активите си и 

всичко,  на което разчитате - до ствола на истинската лоза,  за да може вашият бизнес,  свързан с лозата,  

да ви дава изобилен плод! Силата и животът на лозата ще потекат през магарето,  сиреч през 

компанията ви,  за да носят плод за Божия слава. 
Исус много ясно изразява истината,  че не можем да направим нищо,  за да имаме духовен плод,  

ако не останем свързани с лозата! “Аз съм лозата,  вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз - в него,  той 

дава много плод; защото,  отделени от Мен,  не можете да направите нищо" (Йоан 15:5). 
Да завържете магарето си за лозата означава да бъдете готови да Позволите на Бог да подкастря 

вас и всичките дейности на компанията ви,  за да давате плод. 
„Аз съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка в Мен,  която не дава плод,  Той я 

маха; и всяка,  която дава плод,  я очиства,  за да дава повече плод" (Йоан 15:1, 2) 
Духовното благословение от Бога често започва с подкастряне. Познавам много бизнесмени,  

които започват да вярват в Господа. Те са въодушевени и много благодарни за новия си живот с Бога и 

очакват,  че Той ще започне да ги благославя веднага! Жалко е,  че забравят,  че преди да може да има 

растеж,  има подкастряне. Често чувам новоповярвали бизнесмени да казват: „Мислех,  че всичко ще ми 

тръгне на добре,  а сега проблемите ми са повече и от преди. Имам чувството,  че никога досега не съм 

се сблъсквал с толкова много дилеми!". 
Това наблюдение е правилно и е точно каквото Бог иска. Собственикът на лозето трябва да се 

труди усърдно,  да подрежда,  да маха камъните,  да разбива буците,  да плеви и да подрязва клоните,  

преди да се появи какъвто и да било плод. Понякога трябва да закрием цяла компания,  ако корените са 

гнили. Сещам се за един бизнесмен,  който се занимаваше с вътрешен дизайн и украса на публичните 

домове и други сгради,  свързани с престъпния свят в града си. След обръщението си той отказа да 

продължи тази дейност. Бизнесът му умря,  но той самият започна да израства във вярата си и да се 

доверява на Бога за нови бизнес начинания. Започна нова компания,  отново за вътрешен дизайн и 

украса,  но този път на по-добра основа. И никога не се върна на стария си пазар. 
 
Юда - една картина на бизнесмен 

Татко Яков пророкува следното за Юда: „Той ще си завърже магарето за лозата." Юда е 

четвъртият син на Лия и Яков,  и името му означава „слава на Господа". Това,  че такова пророчество е 

изречено точно за човек с такова име,  отразява първата цел на предприемача християнин: да издига 

Божието име и репутация,  за да може хората да почитат и приемат Господа и всичките Му пътища. 
Това обаче не е лесно за Юда - с баща като Яков. Влиянието на Яков,  измамника,  върху 

синовете му е силно и те също стават измамници. Това е вероятно едно от най-големите обвинения,  

които хората често държат срещу християните в бизнеса - че това,  което казват,  не винаги отговаря на 
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това,  което правят. Когато говоря с невярващи,  те често повдигат възражението. „Говорят едно,  а 

правят друго - това е лицемерие." Почтеността означава да говориш това,  което живееш,  и да живееш 

това,  което говориш. Бизнес делата ни трябва да хармонират с взаимоотношенията ни с Господа! 
Няма да забравя случая,  когато заведох един познат на евангелизационна вечеря. Там той видя 

свой бизнес партньор,  с когото се намираха в конфликт. Този бизнес партньор водеше групата на 

местните бизнесмени християни. Моят познат възкликна: „Ако той е християнин,  мен не ме бройте!" 

Той намекваше за начина,  по който другият човек действаше в бизнеса си - съвсем не така,  както се 

очаква от един християнин. 
Следната статия бе публикуване в USA Today на 19 септември 2002 г. Имената са променени. 
„Бил Игълтън твърдеше,  че струва над 1 милиард долара. Сега компанията,  която той основа,  е 

в развалини,  дълговете му надвишават значително предишните му неизмерими активи и той е напълно 

банкрутирал. Но независимо дали преподава в неделното училище,  пие бира в любимите си нощни 

заведения или се обажда на бившите си колеги,  всички,  които са говорили с бившия (ИД) на Worldweb 

през последните няколко седмици,  казват едно и също - той се държи сякаш нищо не се е случило. 
Това,  което очевидно поддържа духа на Игълтън,  е неговата религиозна вяра (той е новороден 

християнин)... Когато е с компания... той се интересува от здравето на болния барман,  от новостите в 

бизнеса на другите,  говори за църквата си и за тенис... В неделя Игълтън посещава баптистката църква 

Уестууд,  където преподава в неделното училище... и всяка седмица със съпругата му посещават 

ресторант Тисън - обикновено си поръчват омари и нещо за пиене... Свещенослужителят в църквата,  

която Игълтън посещава,  Джон Колдуел казва,  че другите членове му дават „кредит на доверие". 
На пръв поглед Игълтън изглежда всеотдаен вярващ. „Аз съм дете на Царя,  а Царят е все още 

Исус. И аз съм напълно спокоен и доволен." Въпреки това той нарушава някои от основните постулати 

на религията,  която - по думите на Колдуел - е против развода,  изневярата и пиянството. Още докато 

работеше за Worldweb,  Игълтън често оставаше да пие с колегите си до ранните часове на денонощието 

- дори преди заседанията на управителния съвет,  които той винаги откриваше с молитва... 
Преди пет години Игълтън и съпругата му се разведоха след 30 години брак. Той открито 

ухажваше Кати,  бивш търговски топ консултант на Worldweb - и то,  докато и двамата бяха още женени 

за други... Въпреки това в неделното училище той преподава на млади семейства,  които искат да научат 

повече за благовестието и влиянието му върху брака. 
"Начинът,  по който развява байрака си на християнин,  е твърде неудачен - твърди брокерът 

Джордж Лонг... - хората тук отказват да приемат това лицемерие." 
Дори някое от тези очевидни несъответствия в живота му да го смущава,  Игълтън въобще не 

показва това." 
Чудите ли се понякога защо светът не гледа сериозно на християнството? 
Юда е истински бизнесмен по душа! В Битие четем,  че когато единайсетте сина на Яков искат да 

убият брат си Йосиф,  Юда предлага едно бизнес решение,  а именно: „Каква полза,  ако убием брат си и 

скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните,  но да не бъде ръката ни върху него,  защото е 

наш брат,  наша плът" (Битие 37:26, 27). Братята му се съгласяват с това предложение и когато 

мадиамските търговци минават с кервана си,  те измъкват Йосиф от рова и го продават за 20 

сребърника. Не чак толкова добра сделка,  като се има предвид,  че средната цена на един роб в района 

по това време е 30 сребърника! Юда Искариотски се справя по-добре. Той получава 30 сребърника,  

когато продава нашия Господ Исус. 
И в двете ситуации любовта към бизнеса взема връх над любовта към Господ Бог. 
Юда има много проблеми и в брака си. Той напуска дома на баща си,  за да се ожени за ханаанка 

- жена от друга вяра. Изгубва най-големия си син,  понеже момчето е изключително грешно. Юда има 

проблеми и с втория си син,  който отказва да му се покорява,  и в крайна сметка губи и него. Веднъж 

Юда спи с проститутка - или поне така си мисли,  но по-късно се оказва,  че това е било снаха му. 

Семейният му живот е пълен кошмар. 
В живота на Юда настъпва промяна,  когато започва успешна търговия с Египет. Баща му го 

праща там да купи храна за семейството. Там обаче обвиняват него и братята му в кражба и задържат 

най-малкия брат Вениамин като заложник. Юда успява да върне Вениамин на баща им и в крайна 

сметка да избави цялото семейство. По време на престоя си в Египет Юда се покайва,  признава вината 

си пред Йосиф и Йосиф му прощава за всичкото зло,  сторено от него и братята им. Юда отново тръгва 

на път с ново поръчение от Йосиф,  който в Библията е прототип на Христос. „И фараонът каза на 
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Йосиф: Кажи на братята си: Така направете: натоварете животните си и тръгнете,  и идете в ханаанската 

земя. И като вземете баща си и челядите си,  елате при мен,  и аз ще ви дам най-доброто на египетската 

земя и ще се храните от тлъстината на земята" (Битие 45:17, 18). Йосиф дава на брат си дарове за баща 

си. „И на баща си изпрати десет магарета,  натоварени с египетски блага,  десет магарици,  натоварени с 

жито и хляб,  и храна за баща си за из път" (Битие 45:23). 
Когато Бог ни даде ново поръчение,  Той също така ни снабдява щедро с всичко,  от което имаме 

нужда,  за да вършим това,  което ни е възложил! 
 

 

Глава 5 - Как да завържем магарето си за Лозата 
 

„Да завържем магарето си за лозата" означава да започнем да си партнираме със самия Исус. 

„Станете Мои партньори - ни кани Исус. - Приемете Моята поръчка и се включете в дейността Ми. Аз 

ще нося товара заедно с вас. Научете се от Мен колко значима може да е новата ви дейност. Ще видите 

как смирената Ми сила действа чрез вас и ще откриете колко отморяващо е да работите с Мен! Моите 

задачи не са трудни и Моята дейност не е тежка!" (парафраза на Матей 11:28, 29). 
Исус е наистина много благ; истински джентълмен е! Той обикновено не използва много 

прилагателни,  за да опише характера Си. Исус казва,  че е „кротък и смирен по сърце". Тези думи не се 

чуват често в съвременните бизнес среди. Когато влиза в Йерусалим,  Библията Го описва „смирен и 

яздещ на магаре". Когато Исус поеме юздите на вашето магаре,  кротостта и смирението ще са първите 

промени,  които хората ще забележат във вас. Кротостта не е черта,  която обичайно се свързва с 

бизнесмените. Ние сме по-скоро горделиви,  уверени в способностите си и убедени в бъдещия си успех. 

Така или иначе,  кротостта и смирението са задължителни условия,  ако искаме изцяло да изпитаме 

живота на Христос и да можем да вържем магарето си за истинската лоза. 
Помолили датския скулптор Бертел Торвалдсен да направи статуя на Христос,  благославящ с 

протегнати нагоре ръце. Най-напред той изваял глинен модел. Вечерта оставил модела в ателието си,  за 

да изсъхне през нощта. Ателието му се намирало близо до брега. През нощта от морето придошла 

мъгла,  влагата пропила в глината и формата на фигурата се променила. Когато на следващия ден 

скулпторът се върнал,  той бил ужасен,  че трудът му е отишъл напразно. Ръцете,  които преди се 

протягали над главата за благословение,  сега висели надолу,  някак си подканящо. Лицето на Христос,  

което трябвало да гледа нагоре към небето,  сега било насочено надолу,  така че голяма част от него не 

се виждала. 
Торвалдсен продължил да се вглежда в модела и изведнъж осъзнал,  че именно така трябвало да 

изглежда статуята. „Ами да – възкликнал той. - Когато искаш да видиш лицето на Христос,  трябва 

първо да се смириш и да коленичиш пред Него." 
Често зад фасадата на самоуверения и силен бизнесмен най-вероятно се крие напълно различен 

човек. „Достигнах до заключението,  че всеки,  който публично се държи като властен,  самоуверен и 

самодоволен човек,  всъщност прикрива срама си". Според статия на Сю Ериксън Болънд в броя на 

Atlantic Monthly от ноември 2000 г. гордостта е форма на нарцисизъм и защитна реакция срещу срама - 

съзнанието,  че вътрешният човек има сериозни недостатъци; че човек просто не е достатъчно добър. 
Проф. д-р Манфред Кец де Ври от френското бизнес училище INSEAD твърди,  че вътрешният 

копнеж за успех и признание е пряк резултат от отхвърлянето на човека в миналото му. В мотивацията 

на частните предприемачи често е залегнало желанието да покажат на родителите си (независимо дали 

те са живи или са починали),  че могат да успяват и да се справят - и така да получат любовта и 

уважението,  което не са имали преди. 
Преди няколко години имах привилегията да обучавам по-големия син на богат мениджър на 

проекти. Той страдаше много под тежестта на негласните очаквания на властния си баща. Бремето,  

което усещаше,  понамаля малко,  когато излезе от семейния бизнес и се премести да живее в друг град. 

Едва тогава обаче той започна да се развива като отделна личност,  а не като придатък на баща си,  

постоянно изнемогващ от усилията да отговори на тези очаквания. 
Ако завържем себе си за Лозата,  за Исус Христос,  това пресича този дух на недостатъчност и ни 

открива нов източник на сили и приемане. Тогава смирението и кротостта на Исус могат да станат и 

наши. Исус заявява: „Блажени кротките,  защото те ще наследят земята" (Матей 5:5). Не е правилно да 

мислим,  че кротостта е слабост. Точно обратното е вярно! За Мойсей се казва,  че е бил кротък,  но от 
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Библията разбираме,  че Мойсей е бил изключително силен характер! Кротостта е сила,  защото черпи 

сили,  самоуважение и приемане от един нов източник - от връзката си с Исус. Исус казва: „Блажени 

кротките." „Блажени" означава,  че всички Божии ресурси са на наше разположение и ние имаме 

Неговото одобрение,  приемане,  сили и мощ,  „защото те ще наследят земята". Така че елате и се 

радвайте на всичко,  което Бог дава от добротата Си. 
Бизнесът по магарешки е преди всичко почивка! Докарайте магарето си до лозата и оставете 

жизнените й сокове да потекат свободно през него,  за да произведат кротост и смирение. Кротостта се 

вижда най-явно тогава,  когато силните хора изберат да служат,  вместо да упражняват властта си. Тя ни 

тласка да не гледаме на себе си твърде сериозно или да търсим твърде много признание от страна на 

хората. Кротките хора са искрено изненадани,  когато се окаже,  че стоят в центъра на вниманието. Те 

търсят най-доброто в човешките същества около себе си и им харесва да създават условия за 

максималното развитие на другите. 
В бестселъра си Good to Great Джим Колинс говори за важността на кротостта,  която Исус 

показва. Мисля,  че тази книга е една от най-добрите през последните години особено поради 

обективното изследване на фактите,  характерни за компаниите,  чийто бизнес е изключително успешен 

в продължение на поне 15 поредни години. Първата характеристика,  спомената в неговата книга е това,  

което той нарича ръководител от пето ниво. Такъв ръководител притежава на пръв поглед 

несъвместимите качества скромност и силна воля,  кротост и твърдост. Тези ръководители следват това,  

което той нарича „принцип на прозореца и огледалото". Поглеждат навън през прозореца,  за да видят 

кого да похвалят за успеха на проекта си,  и се обръщат към огледалото,  когато става въпрос за 

носенето на отговорност. Кротостта на Исус също съдържа силна воля и твърдост,  съчетани с 

отговорност пред Отец и любов към другите. 
Чували ли сте някога обратното твърдение: „Блажени онези,  които лансират себе си,  защото те 

ще стигнат до върха в кариерата си"? Така че,  когато се изкачвате по стълбицата на успеха,  внимавайте 

да не би като стигнете до върха,  да се окаже,  че стълбата ви е подпряна на погрешната стена! 
 
Хората,  които Христос променя,  променят всичко около себе си 

„Искате да усмирите буйния си млад жребец,  така ли? Вземете 30-сантиметрово въже и го 

вържете заедно с магаре. До 48 часа жребецът ви ще стане кротък като агне." Удивително,  но факт! 

Това бил съветът на възрастен ирландец,  треньор на коне,  който знаел,  че упоритостта на магарето 

няма да отстъпи пред номерата на злонравия жребец,  макар жребецът да е много по-голям на ръст от 

него. Магарето тръгва на където си поиска,  а конят просто трябва да се научи да следва! Ако “завържем 

магарето си за Лозата",  ние с вас,  упоритите християни в бизнеса,  също можем да имаме подобно 

благотворно влияние.  

Исус ни кани: „Елате при Мен всички,  които сте отрудени и обременени,  и Аз ще ви дам 

почивка. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен,  защото съм кротък и смирен по сърце; 

и ще намерите почивка за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко" (Матей 11:28-

30). Той ни кани да се вържем за Него с 30-сантиметрово въже - да работим заедно с Него,  впрегнати в 

общ ярем,  поделяйки си тежестта на работата ни! Тогава ще се научим да Го следваме и ще 

наблюдаваме отблизо Неговото действие. 

Исус ни кани,  така да се каже,  да се прикрепим към Него с един лакът въже - много изкъсо - и 

да работим с Него,  носейки същото иго и изпитвайки същата тежест на работата. Това е начинът да се 

научим да Го следваме,  да работим отблизо с Него и да бъдем много близо до Него. 

„Не мога да повярвам колко раздразнителен и гневлив съм станал. Преди вземах решенията си 

въз основа на ценностите и вярата си,  а сега сякаш всичко се върти около месечни печалби,  дялове и 

паричен поток." Една сутрин Ханс се събудил и не харесал човека,  когото видял в огледалото. Бил се 

превърнал в част от корпоративната култура. Изследванията показват колко бързо можем да попием 

духа на корпоративната си среда поради натиска да променяме и нагаждаме отношението си,  

очакванията си и поведението си така,  че да се впишем по-добре в нея. „Впрягането" с партньор,  който 

не споделя нашите ценности,  може да повлияе на духовното ни здраве! 

Когато сме потопени в днешната бизнес култура,  лесно можем да стигнем дотам,  че да 

изоставим истинския си източник на действителни ценности. Добре познатата история за жабата в 

тенджерата с бавно затоплящата се вода,  която в началото се чувства добре,  но накрая бива сварена,  
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защото продължава да стои вътре,  илюстрира истината,  че и ние можем бавно да се превърнем в 

продукт на средата си,  вместо да бъдем благотворно влияние върху нея. 

Човекът,  когото Христос променя,  променя средата около себе си. Това е виждането ни в 

компаниите „Краун". Ние знаем,  че когато стоим свързани с Христос и заедно с Него носим ярема Му,  

тогава започваме да виждаме как силата Му се излива чрез магарето ни, в нашия бизнес. Това на свой 

ред се отразява на средата ни и в крайна сметка библейските ценности се превръщат в ежедневна 

практика и променят хората към по-добро. 

Апостол Павел цитира реплика от известна старогръцка трагедия,  когато записва в Писанието 

стих,  който си струва да вкараме в умствената ни база данни. „Лошите приятели покваряват добрите 

нрави" (I Коринтяни 15:33). Мъдрият цар Соломон казва: „Който ходи с мъдрите,  ще бъде мъдър,  а 

другарят на безумните ще стане лош" (Притчи 13:20). „Научете се от Мен" - ни приканва Исус. 

Истинска привилегия е човек до края на живота си да остане ученик в учебна атмосфера,  като се радва 

на силата и мъдростта на самия Създател! 

Един човек получил добра ирландска мъдрост,  когато преди старта на престижно конно 

надбягване попитал: 

- Какво прави тази стара кранта в това надбягване? Отговорът бил: 

- Е,  знам,  че няма шанс да победи,  но компанията ще й се отрази добре. 
 

 

Глава 6 - Изкупеното магаре 
 

„Кой е Питър Хамор?" - това е въпрос,  който равините шеговито задават на учениците си,  за да 

им обяснят една от удивителните заповеди на Тората. Питър Хамор не е човек,  а пий тър хамор - 

юдейски обичай,  чието название означава „ритуално приемане на магарето". 
В Изход 13:13 четем следната заповед: „А всяко първородно от магаре да изкупиш с агне или 

яре,  а ако не искаш да го изкупиш,  тогава да му пречупиш врата. Ще изкупиш и всяко първородно на 

човек между синовете си." 
Изглежда магарето е имало специален статут в традициите на древен Израел. То е единственото 

забранено за ядене животно,  чиито първородни е трябвало да бъдат изкупвани,  понеже са 

принадлежали на Господа. Първородният син на всяко юдейско семейство е трябвало да бъде изкупен,  

за да служи на Господа - това е ставало посредством принасянето на заместителна жертва. Мъжките 

първородни на позволените за ядене животни са били предопределени за Господа и са били жертвани в 

храма. Магарето обаче е било забранено за ядене и,  следователно,  не е било считано за годно да бъде 

принасяно в жертва. Собственикът му е трябвало да го изкупи с агне - да даде на свещеника агне вместо 

магаренцето. Ето че още преди да се появи свещената крава,  вече е имало свещено магаре! Връзката с 

Господ Исус е поразителна. Нашият бизнес,  който е нашето магаре,  трябва да бъде изкупен и да ни 

бъде върнат от самия Агнец! 
Идеята,  че първородните принадлежат на Бога,  произхожда от бедствието,  сполетяло 

египтяните в нощта преди Изхода на изрелтяните. В онази нощ умират всички първородни синове освен 

първородните на юдеите. Ето защо всички първородни синове,  както и всички разрешени за ядене 

животни са считани за свети пред Бога. Ако собственикът на магаренцето не искал да го изкупи,  като 

пожертва агне на негово място,  тогава е трябвало да му пречупи врата! С други думи,  ако магаренцето 

не станело приемливо за Бога,  като за него бъде пожертвано агне,  то би било напълно безполезно за 

Него! По същия начин всичко,  което притежаваме - в това число компания,  активи,  кариера и амбиции 

- трябва да стане приемливо за Бога чрез жертвата на Агнеца. 
Наскоро прочетох едно юдейско обяснение на тази заповед от Изход 13:13. Авторът твърдеше,  

че причината да се изисква магарето да бъде убито,  ако не бъде изкупено,  трябва да се търси в простия 

анализ на разходите и печалбата. Магарето струва повече от едно агне. „Тази заповед е формулирана в 

Тората по такъв начин,  че ако човек наруши мицва (заповедта),  това ще доведе до икономическа загуба 

за него. Ако дадеш агне,  изпълняваш заповедта,  извършваш мицва и запазваш магарето. Но ако 

задържиш агнето,  извършваш авера (морално престъпление) и губиш магарето. Изборът е твой!" 

Според Тората хората са можели и да изплатят равностойността на жертвата в пари. Ето ви още един 

начин да се прави бизнес! 
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Причината да се налага магаретата да се изкупват може да е свързана и с Йезекиил 23:30. В този 

стих материализмът на Египет,  използван разгулно от израелтяните,  е сравнен с „плът на магарета". 

Равините,  които коментират текста,  сравняват староеврейската дума за магаре - хамор - с думата 

хомор,  която означава нещо като да се отдадеш на безграничен и неудържим материализъм. 
И така,  забраненото за ядене магаре се изкупва от ритуално чисто животно,  от агне. Това е 

сравнение с Израел,  който е воден от небесен пастир. Освещението на хората настъпва след 

освобождаването им от Египет. Те заменят своите материалистични магарета с духовен живот,  като 

признават,  че Господ е техният пастир и че са били спасени чрез кръвта на агнето. Исус,  Божият 

Агнец,  ни е изкупил за Свое притежание чрез кръвта Си. „Или не знаете,  че ... вие не принадлежите на 

себе си? Защото вие бяхте купени с цена,  затова прославете Бога с телата си" (I Коринтяни 6:19, 20). 

Исус е сторил това на кръста,  когато извиква „Свърши се!",  което буквално от старогръцки означава 

„Изплатено докрай!",  купено и платено със скъпоценната кръв на Исус. Това важи и за бизнеса ни. Бог 

иска да използва нашето магаре - бизнеса,  активите и компанията - за Своето изкупително дело. 
Когато изборът е падал върху магарето,  свещеникът е изговарял специално благословение. Да 

осъзнаем,  че бизнесът ни е бил изкупен и че Бог го е купил с Агнеца Си,  е доста значим момент. Знам 

за няколко компании,  които организираха специална церемония по освещаването си,  с която да 

ознаменуват факта,  че вече имат нов собственик! 
Попаднах на едно изследване върху думата хамор,  чийто автор е равин Хилел Бен Давид. Той 

сравнява Авраам с Мойсей. Авраам използва магарето си,  за да качи Исаак и нужните му за 

изкупителната жертва материали (дърво,  нож) на планината. Мойсей качва жена си и децата си на 

магаре и тръгва обратно към Египет,  носейки Господния жезъл в ръка. И двамата имат водеща роля в 

изкупителната дейност! След това прави сравнение с Месията,  когото Йерусалим зове развълнувано: 

„Радвай се много сионска дъще,  викай от радост,  Йерусалимска дъще! Ето,  твоят Цар идва при теб; 

Той е праведен и спасител,  смирен,  и яздещ на магаре,  и на магаренце,  рожба на магарица" (Захария 

9:9). Това е окончателната изкупителна дейност. Това начинание ще бъде окончателно доведено до 

успешен завършек,  когато Човешкият Син се върне отново,  но този път не яздейки магаре,  а на 

небесен облак и в цялата Си слава! 
Запознах се с един бизнесмен в края на много успешна за него година. От благодарност към Бога 

той реши да покаже на клиентите си какво означава да бъдеш освободен от дълга си. През декември,  

както всеки друг месец,  той им изпрати фактурите. Но този път в тях написа „Изплатено!" Това му 

струваше около 10% от целия оборот за онази година! По този начин искаше да покаже на клиентите си 

какво е направил Исус за нас. Нашият дълг към Бога е платен от Исус и Той ни е освободил,  за да 

можем да станем хората,  които иска да бъдем. С тази своя постъпка бизнесменът искаше да изрази 

благодарността си за това,  че самият той е получил толкова много от Бога. 
 
Кой е собственикът? 

В Лука 19:33 четем следното: „И като отвързаха магаренцето,  стопаните му им рекоха: Защо 

отвързвате магаренцето?" Тук Лука посочва,  че магаренцето вероятно е имало повече от един 

собственик. Това не е било обичайно в староеврейското общество. Дали животното е било по-специално 

и толкова ценно,  че е трябвало да се съберат група купувачи и да го закупят заедно - също както днес 

скъпите състезателни коне се купуват от няколко съдружници като вид обща инвестиция? 

Старогръцката дума,  използвана от Лука,  е баалим. Тя означава „собственици" и е множественото 

число на Ваал,  известен бог в древен Израел. Може да се каже,  че магарето е принадлежало на 

боговете! 
Библията ни учи,  че пазарът е изключително повлиян от бог Мамон,  когото Исус развенчава и 

когото счита за толкова важен,  че дори оповестява името му. Исус ни предупреждава,  че „никой не 

може да служи 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 служите на Бога и на мамона." Трябва да 

изберем. На кого ще служим като компания? Можем да служим или на единия,  или на другия. „И 

съживи вас,  които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове,  в които сте ходили някога според 

вървежа на този свят,  според княза на въздушната власт,  на духа,  който сега действа в синовете на 

непокорството,  между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти,  като сме 

изпълнявали волята на плътта и на помислите,  и по естество сме били деца на гнева,  както и другите" 

(Ефесяни 2:1-3). 
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Но сега „по благодат сте спасени чрез вяра,  и то не от сами вас - това е дар от Бога - не чрез дела,  

за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение,  създадено в Христос Исус за добри дела,  

които Бог отнапред е наредил,  за да ходим в тях" (Ефесяни 2:8-10). 
Трябва да има,  както вече казахме,  прехвърляне на собствеността. Бог ни дава нови цели и нови 

насоки. Това важи и за компаниите. Получаваме нова мисия,  нова цел,  нови ценности - и всичко това,  

подготвено от самия Бог. За съжаление,  малко бизнесмени разбират това. Те продължават напред под 

влиянието на мамон,  без да осъзнават,  че Бог вече е откупил компанията им. Всъщност те не искат и да 

чуят за подобно прехвърляне,  защото държат на това да останат сами собственици на компаниите си. 
Винаги съм се удивлявал от факта,  че Исус е бил продаден за пари - за 30 сребърника,  средната 

цена на един роб. Мисля,  че Той Си е позволил само веднъж да попадне под влиянието на Мамона,  за 

да може чрез смъртта и възкресението Му властта на парите да бъде разчупена веднъж завинаги. „Той 

изличи написаното в постановленията на закона,  което беше против нас,  и го отстрани отсред нас,  

като го прикова на кръста; и като разоръжи началствата и властите,  Той ги изложи открито на показ,  

тържествувайки над тях чрез него" (Колосяни 2:14, 15). 
По този начин Той открито унижава и обезоръжава Мамона. Да завържем магарето си за 

истинската лоза означава да прехвърлим собствеността. Когато компанията ни е под ръководството на 

Светия Дух,  можем да не стоим вече под влиянието на Мамона. Прехвърлили ли сте компанията си на 

Бога? 
Познавам бизнесмени,  които символично подписват нещо като договор за продажба,  по силата 

на който всичките дялове се прехвърлят на Господ Бог. 
- Това е най-освобождаващото нещо,  което някога съм правил - ми каза Ричард,  добър мой 

приятел. - Сега бизнесът е на Бога и вместо сам да се питам „Каква да е следващата ми стъпка?",  аз 

първо се моля и питам Господа „Каква ще бъде следващата ни стъпка? В края на краищата,  това са 

Твоите пари,  Твоят бизнес,  Твоят сътрудник,  Твоят проблем." 
 

 

Глава 7 - „О,  я не бъди такова магаре!" 
 

„Лидерът на бъдещето ще бъде човек,  който създава култура или ценностна система,  изградена 

върху принципи. Създаването на подобна култура в бизнеса,  правителството,  училищата,  болниците и 

организациите с нестопанска дейност ще представлява огромно и вълнуващо предизвикателство през 

тази нова епоха и ще може да бъде осъществено само от лидери,  било то новопоявили се или вече 

наложили се като такива,  които имат виждането,  смелостта и смирението да се учат постоянно и да 

израстват. Влиянието на тези хора и организации,  които са готови ревностно да се учат - да се учат чрез 

слушане,  открояване на новите тенденции,  усещане и предугаждане на нуждите на пазара,  оценяване 

на предишните успехи и грешки и усвояване на уроците на съвестта и принципите,  както и по много 

други начини - ще бъде трайно. Тези постоянно обучаващи се лидери няма да се противопоставят на 

промяната,  а ще я прегръщат." Стивън Кови в книгата си The Leader of the Future („Лидерът на 

бъдещето"),  издадена от Фондация „Питър Дракър". 

Инатът,  а магаретата със сигурност са много твърдоглави,  е една от най-големите пречки пред 

ученето. Предприемачите също са известни с пословичната си опърничавост! Библията ни предоставя 

възможност да се учим от самия Бог и ни предупреждава да не бъдем инати,  защото това само ще ни 

постави под властта на друга господстваща сила! Големият ни шеф,  който обещава: „Аз ще те наставя и 

ще те науча за пътя,  по който трябва да вървиш,  ще те съветвам,  над теб ще бъде окото Ми",  също 

така ни предупреждава и какви ще са последствията,  ако не Го слушаме: „Не бъдете като кон или като 

муле,  без разум,  чиито челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда,  иначе не се приближават към 

теб" (Псалм 32:8, 9). 

 

Да живеем е да се учим! 
Чуждото мнение и съветите са много важно нещо. Те ни помагат да вземаме правилни решения в 

свят,  който става все по-взаимосвързан и все по-взаимозависим. В свят,  където правенето на бизнес е 

все по-сложно и динамично занимание,  необходимостта от постоянно обучение и повишаване на 

квалификацията става много важна. Който не се учи,  не расте,  а който не расте,  умира. „Способността 
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да можеш да се учиш по-бързо от конкурента",  казва Ари де Гю,  оглавяващ отдела за планиране на 

Шел,  „може да се окаже единственото предимство,  което те държи все още пред конкуренцията." 

Способността да се учим е жизнено важно умение за един ученик. Думата „ученик" означава 

„който се учи". Исус ни приканва да се учим от Него и казва,  че ни е изявил „всичко,  което чух от Своя 

Отец" (Йоан 15:15). Ученето започва със слушане. А слушането е по-продуктивно,  когато наоколо е 

тихо! Отделете време през тази седмица и действително се опитайте да слушате какво иска да ви каже 

Исус. Да отделяме тихо време всеки ден,  когато изключваме всички шумове и внимателно се вслушаме 

в Исус,  е много ползотворно упражнение! Магарето има дълги уши! Научете се да ги използвате! 

Магарето е известно с това,  че се учи от опита си и внимава да не повтаря една и съща грешка 

два пъти! Да се учи от миналото е изключително важно за предприемача християнин. Ако сте имали по-

слаби периоди или сте правили грешки,  внимавайте да не се случи същото отново! Помнете обаче,  че 

трупането на информация без практика представлява само теоретични знания. „Защото,  ако някой е 

слушател на словото,  а не изпълнител,  той прилича на човек,  който гледа естественото си лице в 

огледалото,  понеже се оглежда и си отива,  и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в 

съвършения закон на свободата и постоянства,  който не е забравлив слушател,  а изпълнител на делото,  

ще бъде блажен в това,  което прави" (Яков 1:23-25). 

В Библията има една история за магаре,  което говори! Ние също можем да се научим да чуваме 

какво магарето ни се опитва да ни каже чрез бизнеса,  активите,  обирите,  кариерата,  парите,  всичко 

онова,  което използваме,  за да постигнем целта си. 

 

Какво ли ми казва сега? 
Равин Моше се нуждаел от магаре за един-два дена. Отишъл при молла Настрадин и попитал 

дали може да ползва на заем неговото магаре. Моллата измислил извинението,  че вече е услужил с 

магарето си на другиго. Докато говорел,  магарето започнало да реве от задния двор. Равин Моше 

погледнал обвинително молла Настрадин и му казал: 

- Не искам повече да имам никакво вземане-даване с теб,  щом думата на магарето тежи повече 

от твоята! 

- Защо ме удряш с пръчка? - попитала магарицата своя господар Валаам. Можем да прочетем 

цялата история на Валаам и неговото говорещо магаре в глави 22 - 24 на книгата Числа. 

Тази история,  в която виждаме ясно Божието чувство за хумор,  разказва как Валаам получава 

пари,  за да предскаже бъдещето и да подведе народа. Той е съгласен да приеме,  че Яхве,  Господ,  е 

наистина мощен Бог,  но не вярва,  че Господ е единственият истински Бог. Сърцето му ламти за 

печалбата,  която може да получи в моавските земи; той вижда потенциала за растеж там. 

Неговата история изобличава заблудата външно да се преструваме на набожни и духовни,  

докато в душата си таим порочност. Тази смесица от мотиви,  преследване на облаги,  неморалност и 

власт,  съчетана с външна духовност,  всъщност довежда до смъртта му. Ами ние? По какъв начин ние 

тормозим магарето си - как злоупотребяваме с позицията,  влиянието,  активите,  кариерата или бизнеса 

си? Магарицата вижда на пътя нещо,  което е невидимо за очите на Валаам. Там има ангел,  който иска 

да го предупреди,  че стратегията му е напълно погрешна. Тя се заковава на място,  а Валаам я удря три 

пъти! По-късно Господният ангел казва на Валаам следното: „Ти защо би магарицата си вече три пъти? 

Ето,  аз излязох да ти се съпротивя,  защото пътят ти не е прав пред мен; и магарицата ме видя и се отби 

от мен,  ето,  три пъти; ако не се беше отбила от мен,  досега да съм те убил,  а нея да съм оставил жива" 

(Числа 22:32, 33). 

Понякога Бог допуска в компанията ни да се случат определени неща,  за да ни предупреди. 

Изглежда така,  сякаш компанията ни казва „Стоп!" Какво иска да ви каже Господ? Как може 

компанията ви да ви говори? Готови ли сте да чуете? 

Мисля,  че трите предупреждения,  които чуваме в думите на магарето,  са свързани с три важни 

аспекта на бизнес живота - парите,  секса и властта! 

Тома Кемпийски пише: „Суета е да гониш почести и висок статут. Суета е да следваш копнежа 

на плътта." Като се основават на това твърдение,  монашеските ордени постановяват три обета - 

бедност,  целомъдрие и послушание. 

Ричард Фостър е написал една невероятна книга със заглавие Моnеу,  Sex аnd Power („Пари,  секс 

и власт") В нея той описва как тези три сили имат изключителния потенциал,  ако се използват 

правилно,  да донесат огромно благословение в живота на човека. Но също така предупреждава,  че 



Бизнес по магарешки 

 

същите тези три елемента често служат като инструменти в ръката на демоните за постигането на 

зловещите им цели. „Демонът в парите е алчността. Нищо не може да разруши човешките същества 

така,  както ламтежа да притежават. Демонът на секса е похотта. Похотта поробва,  а не еманципира 

хората; тя поглъща,  а не насища. Демонът във властта е гордостта. Стремежът на истинската власт е да 

освобождава хората,  а гордостта е решена да се наложи над другите. Истинската власт държи на 

взаимоотношенията,  а гордостта ги разрушава". 

Освен това Фостър разказва как Достоевски също разглежда тези три теми в своята книга 

„Идиот". Принц Мишкин,  когото писателят обрисува като прототип на Христос,  е потопен в сърцето 

на култура,  за която парите,  сексът и властта са се превърнали в идоли. Хората не могат да разберат 

какво не е наред с принца,  който не проявява никаква суетност,  алчност,  похотливост,  завист или 

страх. Те се възхищават на непорочността му,  но поведението му е толкова необичайно,  че го наричат 

„идиот". 

Какво ви казва вашето магаре? Има ли нещо в работата ви,  по което чувате някакъв вътрешен 

глас да ви нашепва да спрете,  да помислите и да преосмислите подхода си? Струва ли ви се,  че Бог 

иска да се намеси,  преди да сте паднали твърде ниско? Нека най-напред видим по какъв начин може 

Бог да ни говори за парите,  като използва бизнеса ни. 

 

Искам да стана финансово независим 
Това е доста често срещана цел сред хората в бизнес света,  устремени да направят кариера - 

такава беше и моята цел,  докато моето магаре не ми обърна внимание на това. Жак Елул,  който е 

пенсиониран професор по социология от Университета на Бордо във Франция,  пише следното: „Когато 

твърдим,  че използваме парите,  правим голяма грешка. Можем,  ако се налага,  да използваме пари,  но 

действително парите са тези,  които използват нас и ни превръщат в свои слуги,  като ни поставят под 

своите закони и ни подчиняват на своите цели. Тук не говорим за вътрешния ни живот,  а обобщаваме 

положението ни като цяло. Ние нямаме свободата да насочваме употребата на парите в една или друга 

посока,  защото сме в ръцете на една господстваща сила,  един начин на съществуване,  един общоприет 

подход,  който трябва да следваме във взаимоотношенията си с хората”. 

Валаам,  собственикът на магарицата,  е много силно повлиян от Мамон. Ето какво казва 

Библията: „Сърцето им е научено на алчност... оставиха правия път и се отклониха,  като последваха 

пътя на Валаам Веоров,  който обикна заплатата на неправдата,  но беше изобличен за своето 

беззаконие,  когато нямо магаре проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка" (II Петрово 

2:14-16). Той е служил на погрешния господар! 

Исус ни показва,  че парите са търговска сила - сила,  способна да движи събитията и дори да 

купи нечие посвещение и вярност! Сами по себе си парите не са нещо лошо и не е грешно човек да бъде 

богат. Те обаче могат да бъдат използвани за добро или за зло. Павел,  който си е изкарвал прехраната 

като майстор на шатри,  ни предупреждава,  че любовта към парите крие опасности. „А които ламтят за 

обогатяване,  падат в изкушение и в примка,  и в много глупави и вредни страсти,  които потапят хората 

в разорение и гибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини,  към което,  като се стремяха 

някои,  се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки" (I Тимотей 6:9, 10). 

Известният библейски учител Дерек Принс пише: „В поученията си аз често говоря за Божия 

план да благослови онези,  които са Му верни - особено с материални неща. Но сега,  като погледна 

назад,  съжалявам за всички онези ситуации,  когато съм прокламирал това послание за благоденствие,  

без да го балансирам с предупреждението на Павел." 

 

Втората сила - тази на сексуалността - също не е непозната на Валаам. 
Не можеш да накараш птиците да не прелитат над главата ти,  но можеш да им попречиш да си 

направят гнездо в косата ти 

„Седя на бюрото си в продължение на часове. Работата ми е ужасно скучна. Изисква се голямо 

усилие да се съсредоточа върху нея,  а времето минава страшно бавно. Ако не бяха красивите жени в 

офиса,  които ме карат да си мисля за секс и ме разсейват,  мисля,  че щях да полудея." Този цитат е взет 

от книгата на психиатъра д-р Арчибалд Харт Тhe Crazy Making Workplace („Да полудееш на работното 

си място") и изразява нещо,  което се случва с много хора. Сексуалните копнежи са мощна сила,  на 

която са подвластни и мъжете,  и жените. 
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Валаам злоупотребява с тази сила към края на живота си - а говорещото му магаре се опитва да 

го спре. В амбицията си да сложи своя отпечатък върху обществото Валаам подлъгва децата на Израел 

да ядат храна,  принасяна в жертва на идоли,  и да се държат неморално (Откровение 2:14). 

Сексуалността е неразривно свързана с поклонението. Когато се оженим,  ние си обещаваме да се 

почитаме един друг с телата си. В своята неморалност израелският народ започва да „блудства с 

дъщерите на Моав; защото те канеха народа на жертвите на боговете им" (Числа 25:1, 2). Валаам 

използва противоестествените сексуални прояви като средство за поробване на хората. А магарето се 

оплаква на Валаам: „Какво съм ти сторила,  че ме биеш вече три пъти?" (Числа 22:28). 

Парите и сексът служат като мощни средства на много пазари,  чиято цел е да бъдем поробени 

под властта на фалшиви богове,  които са решени да ни манипулират и да спечелят нашата лоялност. 

Порнографията е нещо,  което не е нормално,  и е безчестие,  а истинското изкуство е нещо благородно 

и затова възвисено. Да влезем в света на фантазиите изглежда изкушаващо,  но е също така подмолно и 

подвеждащо. Похотта е като разбеснял се жребец; тя е неконтролируема сексуална страст,  чиято 

единствена цел е да притежава. Ричард Фостър твърди следното: „Когато чувството на възбуда прерасне 

в преднамерено домогване до някого,  когато привличането се превърне в низки интриги,  тогава сме 

престъпили границата между вълнението и духовното прелюбодейство." Полова дискриминация на 

работното място е подтикът да манипулираш или да доминираш над някого. 

Карл Барт е първият богослов,  който свързва сексуалността на човешките същества с Imago Dei - 

Божия образ. Същността на нашата идентичност се формира вследствие на взаимоотношенията ни,  

защото сме създадени по Божий образ. Сексуалността и духовността не са непримирими врагове,  а 

приятели. Какъв е ключът ли? Ключът е във верността! Емил Брунер казва,  че „верността е етическият 

елемент,  който подсилва естествената любов." Един от най-успешните бизнесмени в Библията,  Йов,  

изразява същото по следния начин: „С очите си завет направих; как бих погледнал на девица?" (Йов 

31:1). 

Брачните обещания са,  разбира се,  добре познати на всички ни. Един от важните стихове в моя 

живот е Притчи 5:18: „Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си." Винаги 

съм се държал за това Божие обещание и благодаря на Бога за вече повече от 35-годишния си брак с 

моята съпруга (заслугата,  разбира се,  е повече нейна,  отколкото моя). 

Докато пиша тази книга,  прочетох изповедта на един човек в публичното пространство,  кмета 

на съседен град. С жена му имали трудности в брака и той се отбил в публичен дом. Това стана 

обществено достояние и пресата вдигна много шум. Като християнин той призна и се помири с жена си 

и също така поиска публично прошка. Верността означава да пазим завета си с Бога,  със съпругата си и 

с хората около нас. 

 

Ако той е християнин,  мен не ме бройте 
Тези думи са се врязали дълбоко в паметта ми от години,  но и често ги чувам да се повтарят. Те 

бяха изречени по отношение на един датски бизнесмен,  който твърдеше,  че е християнин,  и беше 

много известен сред мениджърите на проекти. Но думите му не съответстваха на поведението му. Едно 

от основните възражения срещу благовестието на Исус Христос е явното лицемерие. Магарицата на 

Валаам го предупреждава да спре и да помисли какво всъщност прави. „Отби се от мен,  ето,  три пъти." 

Третата причина за противопоставяне на магарето е злоупотребата с духовността,  „имащи вид 

на благочестие,  но отрекли се от силата му" (II Тимотей 3:5). 

В Числа,  глави 22 до 24,  Валаам показва колко добре той,  като пророк,  може да преценява 

тенденциите и да предвижда бъдещето. Той дори предрича Витлеемската звезда! Той би бил много 

известна фигура на ежегодните събрания на Световния икономически форум в Давос,  Швейцария. Би 

имал дарбата да очертава перспективите на Божието действие в света. Футуролозите и хората,  които 

могат да предначертават тенденциите,  печелят добре в днешно време. Един известен датски институт 

по мениджмънт дори предлага курс по бизнес астрология! В края на курса участниците разполагат с 

бизнес план,  съставен според звездите! Валаам няма никакво понятие за разликата между духовните 

дарби и духовните плодове. 

Дарбата ни казва,  че имаме способността да правим нещо,  а плодът е продукт на характера ни. 

Дарбата се дава,  а плодът се ражда бавно в резултат от постепенното формиране на характера. 
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Нашият бизнесмен Валаам впечатлява силно царя с проницателността си. Той има духовна 

дарба,  но не дава духовни плодове! Този цар знае какво иска да чуе от Валаам и затова му предлага 

оферта,  на която той не може да откаже. 

Бях поразен от прямотата на ръководителя на една мултинационална компания,  когато той заяви 

следното: „Ние не проявяваме интерес към развитието на Есекс,  водени от някаква безкористност; 

правим го,  защото това е добър бизнес." Прям,  но заблуден. „Етични бизнесмени не съществуват",  

казва датският премиер Рууд Луберс през 2000 г. "Единствената причина да се държим отговорно е 

тази,  че ако не го правим,  и пресата,  и общественото мнение ще гръмнат." Съзнавам,  че репортерите 

понякога преиначават цитатите,  но тези думи на бившия министър-председател и лидер на 

Християндемократическата партия изразяват чувствата на болшинството хора. Най-сетне малко 

честност! 

Да завържем магарето (компанията,  сделките,  бизнеса,  кариерата) за лозата,  означава да носим 

плод. Исус казва: „Който стои в Мен и Аз - в него,  той дава много плод; защото,  отделени от Мен,  не 

можете да направите нищо" (Йоан 15:5). Само ако стоим постоянно свързани с Истинската Лоза,  

можем да даваме истински духовни плодове,  носещи удовлетворение. Плодът е основният тест за 

духовната ни жизненост,  а плодът на Духа е „любов,  радост,  мир,  дълготърпение,  благост,  милост,  

вярност,  кротост,  себеобуздание" (Галатяни 5:22, 23). Тези качества са много необходими на пазара. За 

съжаление,  често виждаме точно обратното - както в случая с Валаам. „Защото хората ще бъдат 

себелюбиви,  сребролюбиви,  надменни,  горделиви,  хулители,  непокорни на родителите,  

неблагодарни,  богоненавистници,  безсърдечни,  неотстъпчиви,  клеветници,  невъздържани,  свирепи,  

необичащи доброто,  предатели,  буйни,  надути,  повече обичащи удоволствията,  отколкото Бога,  

имащи вид на благочестие,  но отрекли се от силата му" (II Тимотей 3:2-5). Жалко е,  че именно с това 

се сблъскваме най-често. Валаам иска да познава Бога,  но мотивацията му е изцяло погрешна. Той 

използва религията в името на своите цели. Неговият копнеж е много ясен: „Дано умра,  както умират 

праведните,  и краят ми да бъде както неговия!" (Числа 23:10). Но молитвите му не получават отговор. 

Той бива екзекутиран заедно с моавците,  чиито пари го подмамват да стане техен съучастник против 

Бога. 

 

Магарицата се отклонява от пътя три пъти 
В Числа 22:22 четем,  че ангел от Господа застава на пътя на Валаам,  за да му се 

противопостави. Ако има нещо,  което като вярващи бизнесмени най-малко желаем,  това е да се 

окажем противници на някой ангел от Господа! Валаам пренебрегва Божието предупреждение,  но не и 

магарицата му. Тя три пъти се отклонява и така попречва на Валаам да продължи по предварително 

начертания път. 

Първото предупреждение идва,  когато животното вижда ангела и влиза в една крайпътна нива. 

Валаам я удря,  за да се опита да я върне в старата посока. Той разбира,  че начинанието му не върви на 

добре. Налага се да се отклони от пътя си,  но това го прави неспокоен и той бърза да се върне в старото 

русло. Възможно ли е подобно предупреждение да има и за вашата компания? Да имате разочароващи 

резултати,  които ви принуждават да поемете в посока,  в която не желаете да вървите? Да сте се 

озовали в нова пазарна ниша,  където всъщност не искате да бъдете? Мислите ли,  че това може да е 

предупредителен знак? 

Второто предупреждение идва на едно стеснение на пътя между две оградени лозя. Когато вижда 

ангела,  магарицата се подплашва и се прилепя до стената,  като затиска крака на Валаам. Начинанието 

на Валаам е болезнено за него. Компанията ви, причинява ли ви болка? Може би болката е физическа - 

главоболие,  високо кръвно налягане,  твърде голям стрес,  изтощение? Или обезсърчение поради 

конфликти и липса на мотивация? Възможно ли е това да е предупреждение от Бога? 

Третото предупреждение идва,  когато ангелът застава на друго тясно място на пътя,  където не 

може да бъде заобиколен - нито отляво,  нито отдясно. Магарицата ляга на земята,  а Валаам,  който е 

все още на гърба й,  я удря отново. Няма никакъв начин начинанието на Валаам да продължи. Валаам е 

съвсем затруднен и взема меча си,  за да убие животното. Бизнесът ви в задънена улица ли се намира? 

Нямате ликвидност? Стагнация на пазара? Банката дърпа шалтера на паричния поток? Прекратен 

договор? Какво иска да ви каже Бог? 



Бизнес по магарешки 

 

Библията ни предупреждава: „Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог" (Евреи 10:31). 

Нека обръщаме внимание на Неговите предупреждения чрез компанията ни. В края на краищата,  не 

искаме да видим Бог в ролята на наш противник! 

Изпитвате ли спънки в бизнеса си? В един от чудесните си кратки текстове за размисъл 

(WWW.TGIF.ORG) ОС ХИЛМЪН пише следното за бизнеса по магарешки: „Има ситуации,  когато 

правилната реакция на трудностите в живота ни не е повече лични усилия,  нито опити да променим 

обстоятелствата,  нито по-високи изисквания към другите хора. Може да се окаже,  че Бог всъщност 

иска да ни накара да преосмислим пътищата си. Когато се сблъскате с препятствие,  Бог вероятно прави 

едно от следните четири неща: 

•   Възпрепятства ви,  за да ви предпази. 

•   За разлика от вас,  не смята,  че е добре да продължите напред,  и може да ви се наложи да поработите 

още по характера си. 

•   Трябва да включи и други играчи,  но обстоятелствата все още не са готови за тяхната поява. 

•   Използва този период,  за да ви учи на търпение. За да разберем кога е настъпило Божието време за 

определени стъпки от наша страна,  е изключително важно да се уповаваме на Святия Дух,  който ни 

помага да преценим каква точно е нашата ситуация." Магарето има големи уши! Научете се да ги 

използвате,  за да чувате какво ви казва Бог! 
 

 

Глава 8 - Магарешки плодове 
 

„Вие не избрахте Мен,  а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод,  и плодът 

ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име,  да ви даде" (Йоан 15:16). 
Първият плод е почестта и славата,  която отдаваме на Бога. Всичко е свързано с репутацията на 

Бога. Хората ще ви гледат как правите бизнес,  как работите,  как се отнасяте към подчинените си,  как 

боравите със заемите,  как преодолявате трудностите. Целта е,  виждайки как работите,  те да видят 

Исус в действие и да си кажат: „Какъв велик Бог!" Исус ви призовава да „свети вашата светлина пред 

хората,  за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец,  който е на небесата" (Матей 5:16). 
Представям си как Исус влиза в Йерусалим,  а магарето,  на което язди,  си мисли: „Ей,  чуйте 

как ме приветстват всички тези хора! Това се казва кариера! Вече съм цар на животните!" Ние обаче 

знаем,  че виковете „Осанна!" са насочени към ездача на магарето,  а не към самото магаре. 
Бизнесът е всъщност „превозвач" на Исус,  който трябва да Го отнесе където Той иска да отиде,  

за да направи каквото Той иска да извърши. Истински успешен е бизнесът на онази компания,  която 

издига високо Божието име и репутация,  и допринася за издигането им и в очите на всички други,  

които имат някакъв досег с нея. 
В една селскостопанска метафора на апостол Павел виждаме очертани шест области - като 

шестте лъча на Давидовата звезда,  която свети за хората,  живеещи в тъмнина. „А Този,  който дава 

семе на сеяча и хляб за храна,  ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще направи да изобилстват 

плодовете на вашата правда,  за да бъдете във чвсяко отношение богати за всякаква щедрост,  която чрез 

нас произвежда благодарение на Бога" (II Коринтяни 9:10, 11). Ето кои са тези шест области: 
1. Нарастващи активи на компанията („Той ще умножи ресурсите ви.") 
2. Посрещане на нуждите на хората,  включени в бизнеса („Бог дава хляб за храна.") 
3. Продукти в услуга на хората („Бог дава семе на сеяча.") 
4. Почтеност - начинът да се прави бизнес („Той ще направи изобилни плодовете на правдата 

ви.") 
5. Инвестиране в Божието дело („Можете да проявявате щедрост във всяка ситуация.") 
6. Свидетели на Божието дело сред нас („В резултат от това хората ще благодарят на Бога.") 

 
Нарастващи активи 

За да основем компания,  трябва да имаме активи. Трябва да посеем семе,  когато все още нямаме 

печалба. Твърде често първото ни излизане е до банката,  за да потърсим начален капитал. Не казвам,  

че това е погрешен ход,  но като имаме предвид,  че Бог е този,  който дава семе на сеяча,  не можем ли 

първо да помолим Него да ни отведе до източника на капитал? Той може да има други идеи! 



Бизнес по магарешки 

 

Приятелят ми Симон се върна в Холандия след една американска авантюра,  която го доведе до 

банкрут,  развод със съпругата му и жесток психологически срив. Докато се възстановяваше от всичко 

това,  той стана християнин. Върна се в Холандия с намерението да започне съвсем отначало в бизнеса,  

този път заедно с Господа. Но нямаше и стотинка,  за да започне,  и се чудеше откъде да вземе начален 

капитал. И така,  той се усамоти за три дена в един манастир,  за да се моли. Малко след това бившият 

му американски партньор му се обади и го попита дали не би поел холандските клиенти на 

американската компания. Очевидно за американците беше твърде трудно да ги обслужват от 

разстояние,  а те бяха много перспективни като клиенти. Симон ги пое срещу комисионна от бъдещия 

оборот. Когато се свърза с тях,  те предложиха дори да предплатят аванс по договора. Това даде на 

Симон така нужните му финансови постъпления. Сега,  седем години по-късно,  Симон ползва банката 

само за малки кредити,  свързани с текущите движения по сметките му. Освен това заемите,  които 

взема,  имат пълно покритие от очакваните от него вземания. Той е твърдо решен да не живее и работи 

на кредит. 
Печалбата е важна за просъществуването на компанията - за натрупването на капитал,  който да 

подсигури семето за следващата година. Нищо не допринася повече за финансовата свобода на една 

компания,  както натрупването на достатъчно активи,  които да подсигурят паричен поток на бизнеса за 

финансиране на цялостната дейност. Това също служи за оцеляване през трудните периоди и за 

инвестиране през добрите времена. Натрупването на активи е дар от Бога - Той може и ще снабдява! „А 

да помниш ГОСПОДА,  своя Бог,  че Той е,  който ти дава сила да придобиваш богатство,  за да утвърди 

завета Си,  за който се закле на бащите ти,  както е и днес" (Второзаконие 8:18). 
 

Посрещане на нуждите 
Частният предприемач има привилегията да снабдява дохода на всички в компанията си. 

Сътрудниците и семействата им зависят от компанията за посрещането на ежедневните си нужди. 

Плащането на достойна заплата,  и то навреме,  е един от плодовете на бизнеса. 
И тук Господ Бог обещава да снабди достатъчно за ежедневния ни хляб,  а молитвата за това е 

много уместна в ежедневните консултации между бизнесмена и небесния му Баща. Отговорността да 

набавяме доход за семействата не се простира само върху собствените ни служители. Тя засяга и други 

хора! Бизнесът ни обслужва дохода и на хората,  които снабдяват компанията ни с продукти или услуги. 

Важно е да се разплащаме навреме и напълно. „Господ каза: И така,  кой е онзи верен и благоразумен 

настойник,  когото господарят му ще постави над домочадието си,  за да им дава навреме определената 

храна?" (Лука 12:42). 
Библията казва,  че когато работниците се оплакват,  че не получават дължимата си заплата 

навреме,  това стига до ушите на самия Господ! И кара Бог да предприеме съответни действия! „Ето,  

заплатата на работниците,  които са жънали нивите ви,  и от която ги лишихте,  вика и виковете на 

жетварите влязоха в ушите на Господа на Войнствата" (Яков 5:4). Един от големите приоритети на 

компанията,  която прославя Бога,  е да изпълнява задълженията си навреме. Кой е най-добрият ви 

клиент? Разбира се,  това е клиентът,  който си плаща сметките навреме. И така,  когато бизнесменът 

казва на снабдителя си: „Ще ти платя до 30 дена.",  но се разплаща чак след 45 или 60 дена,  без 

предварително да информира за закъснението си,  подвежда своя кредитор. Помнете,  че сте завързани 

за Лозата,  че сте партньори с Господ Исус и че ако не спазвате думата си,  вие повличате и Него 

надолу. „Бог не е човек,  че да лъже,  нито човешки син,  че да се разкае. Той каза и няма ли да 

извърши? Той говори и няма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?" (Числа 23:19). 
Когато се разплащаме навреме,  сътрудниците ни ще бъдат спокойни и доволни,  а на 

доставчиците ни ще им харесва да работят с нас. Спомням си,  когато бях директор на химическа 

компания през 70-те години и нефтената криза беше в разгара си. Беше трудно да се снабдяваме със 

суровини. За щастие,  имахме добра репутация пред доставчиците си,  защото винаги се бяхме 

разплащали навреме,  и това ни помогна да се ползваме с преференции,  когато те трябваше да 

разпределят доставяните суровини. 
 

Продукти,  с които да служим на другите 
Частният предприемач използва своите суровини,  в нашата метафора - семето,  и дадените му от 

Бога таланти и умения,  за да направи така,  че семето да покълне и да се умножи,  като произведе много 

кочани царевица,  която да бъде отнесена на пазара и продадена за понататъшна обработка. Разбира се,  
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той се грижи за производствената среда и внимателно следи производствения процес,  за да гарантира 

качеството на продукта. В нашия селскостопански пример земеделецът зависи от много фактори извън 

неговия контрол,  като например климатичните условия,  вятъра и дъжда. 
Много земеделци изразяват своето упование на Бога по този начин. Бизнесменът християнин 

също зависи много от това дали Господ ще благослови работата му. Бил,  мой приятел който притежава 

строителна компания,  винаги ми казва: „Няма значение колко много работиш. Можеш да работиш до 

припадък и пак да не спечелиш нищо. След това се случва нещо неочаквано,  или идва нов клиент,  или 

ти хрумва брилянтна идея и - хоп,  ето че ти провървява." След това цитира своя любим текст от 

Библията: „Благословението на Господа обогатява и Господ не прибавя към него скръб" (Притчи 10:22). 
Нашият Бог е Господ на всички физични,  химични,  идеологически и познавателни процеси. 

Нима Той не може да ни помогне с нужните решения и на техническите,  маркетинговите или 

финансовите ни проблеми? Компанията,  която е завързана за лозата,  може да разчита на 

находчивостта на Твореца,  създал всичко. Много пъти съм се молил не само за междучовешките 

аспекти на работата ни,  но и за техническите и финансовите проблеми. 
Един изключителен човек,  към когото храня дълбоко възхищение и уважение,  е Гунар Олсон от 

Швеция. Той е основател на IССС,  Международната християнска търговска камара. Той разказва за 

една ситуация в работата си,  когато в продължение на месеци имал големи затруднения с пресата в 

завода си за производство на пластмаси. Когато вече не знаел какво да прави,  с няколко от служителите 

решили да се молят за изход от ситуацията. Събрали се около машината,  положили ръце на нея и се 

молили на Бога за помощ. По-късно същия ден разрешението дошло от неочаквано място и се оказало 

доста просто. Една от основните части била монтирана по различен начин и пресата отново заработила 

безпогрешно. 
 

Почтеност 
Библията твърди,  че Бог ще „направи да изобилстват плодовете на вашата правда" (II Коринтяни 

9:10). 
Обща черта на бизнесмените християни сякаш е вродената ни неспособност да постъпваме 

според това,  което е правилно. Нищо от опита на великия апостол Павел не ни е чуждо. „Защото не 

зная какво правя; понеже не върша това,  което искам,  а онова,  което мразя,  него върша. Но ако върша 

това,  което не искам,  съм съгласен със закона,  че е добър. И така,  сега вече не аз върша това,  а 

грехът,  който живее в мен. Защото зная,  че в мен,  тоест в моята плът,  не живее нищо добро; понеже 

желание за доброто имам,  но не и сила да го върша. Защото доброто,  което желая,  не върша; а злото,  

което не желая,  него върша" (Римляни 7:15-19). 
Да сме завързани за лозата означава,  че през нас тече Христовият живот и наяве излиза живот на 

правда,  живот на правилни взаимоотношения с Бога и способност да постъпваме според това,  което е 

правилно! Добро обобщение на бизнеса по магарешки е да кажем,  че става дума за сделка - нашият 

живот за живота на Христос! Неговият живот тече през нашия,  за да принася плодове. Това е най-

добрата възможна сделка! 
Робърт,  друг мой приятел,  притежава компания,  която изкупува залежали козметични продукти 

и след това ги продава на големи вериги магазини. „Удивен съм - каза той. - В моя бизнес е нормално да 

лъжеш за произхода и датата на производство на тези продукти. Но откакто започна съзнателно да 

партнирам с Бог в бизнеса си,  забелязвам,  че съм спрял да лъжа. За пръв път осъзнавам,  че заповедта 

„Не лъжи" не е всъщност заповед,  а обещание за всички,  които правят бизнес в партньорство с Бога. 

Сякаш Бог казва: „Когато Ме следваш,  няма да ти се налага да лъжеш!" Сега за мен е голямо 

облекчение,  че когато някой клиент ми се обади,  аз не трябва да се напъвам да си спомням какво съм 

му казал миналия път!" 
Едно скорошно проучване на проф. Йохан Граафланд,  професор по икономика,  бизнес и етика 

към Университета на Тилбург,  Холандия,  показва,  че опитните бизнесмени,  които вярват в Бога,  

казват,  че се сблъскват с повече дилеми,  отколкото признават тези,  които не следват някаква система 

от вярвания. Това е така,  поради изострянето на съвестта ни,  поради връзката ни с лозата,  защото чрез 

живеещия в нас Свят Божи Дух ние ставаме по-чувствителни към греха. Същият Дух дава този плод и в 

нас,  и в нашата компания. Да бъдем почтени означава,  че Христовият живот е виден в нас,  докато се 

занимаваме с ежедневните си бизнес дела. „Той трябва да расте,  а пък аз - да се смалявам" (Йоан 3:30). 
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Инвестиране в Божието дело 
Докато правите бизнес в партньорство с Бога,  ще станете „във всяко отношение богати за 

всякаква щедрост,  която чрез нас произвежда благодарение на Бога" (II Коринтяни 9:11). 
В селското стопанство по времето на Стария Завет всеки юдейски бизнесмен е бил длъжен да 

дава първите плодове от труда си на Бога. Когато осъзнаем,  че сме влезли в ролята на управители и 

вече не сме собственици на компанията си,  а само мениджъри на активите на Божия бизнес,  тогава 

виждаме логиката в това новият собственик да иска да използва част от богатството си по свое 

усмотрение. 
„Почитай Господа от имота си и от първите плодове на целия си доход. Така хамбарите ти ще се 

изпълнят с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино" (Притчи 3:9, 10). Тук се говори за даването 

на една десета част от ежегодния ръст на активите ни,  отчитан по време на жътва. Най-лесно е да 

даваме една десета от печалбата на компанията,  измервана с нарастването на активите. Отделянето на 

десятък от прираста на активите ни е основно условие за Божието благословение,  като дори не говорим 

за жертване. 
За да е сигурен,  че една десета от печалбата винаги ще отива за Божието царство,  моят приятел 

Барт прехвърли 10% от акциите на отделен фонд. По този начин той си спестява всякакви обсъждания 

на въпроса и дори ако компанията бъде продадена,  Божията една десета от прихода е гарантирана. 

Отделно от това той търси други възможности да използва активите си в услуга на Божието царство. 

Позволява помещенията му да се ползват при нужда,  спонсорира осиновяването на деца,  подпомага 

някои от служителите си,  които имат по-специфични затруднения,  и т.н. Със съветниците и 

съдружниците си постоянно търсят различни възможности да насочват повече от активите на 

компанията към подпомагане на Божиите цели. 
 
Свидетели на Божието дело сред нас 

Библейският текст,  който цитирахме в началото на тази глава,  завършва с думите: „произвежда 

благодарение на Бога" (II Коринтяни 9:11). 
Това е всъщност смисълът да правим бизнес. В края на краищата Бог трябва да бъде прославен,  

да бъде възвишен и да получи цялата почест. Хората около бизнеса трябва да знаят и да виждат,  че Бог 

е активен участник в живота на вярващия (ИД) и в неговата работа. Той не е далечен Бог,  а Бог,  който 

иска да стои много близо до нас и който копнее за взаимоотношения с всички. Важно е да се стараем 

всичко,  което правим,  да съответства на това,  което казваме. И от думите,  и от делата ни трябва да е 

видно,  че сме християни. 
Най-силно свидетелството ни блести в трудните времена. Християнинът,  който е на ръководна 

мениджърска позиция,  живее пред очите на хората - постоянно и отвсякъде го наблюдават как реагира 

в различни ситуации и особено когато има проблеми. Именно тогава си проличава истинският характер. 

Служителите и клиентите виждат как реагираме,  когато сгрешим,  когато се сблъскаме със собствените 

си ограничения или когато са ни подвели на пазара. Дали реагираме благочестиво в съответствие с 

името,  което носим като християни? 
Какво би направил Исус? Това ще е първата ви молитва в такива обстоятелства и ще видите как 

животът на Исус протича през лозата и през магарето,  и се проявява по забележим начин. Това ни дава 

сили да бъдем уязвими,  да вземаме правилните решения,  да постъпваме както е правилно. Целта ни е 

да издигнем Божието име и Неговата репутация и да ги покажем на другите. 
Не е достатъчно обаче само да постъпваме правилно,  да се държим етично,  да обичаме ближния 

си и т.н. В определен момент трябва изрично да признаем,  че за успеха на компанията се уповаваме на 

Господа и че очакваме всичко от Него. Думите на Исус представляват едновременно силно обещание и 

предупреждение към нас: „И така,  всеки,  който изповяда Мен пред хората,  ще го изповядам и Аз пред 

Моя Отец,  който е на небесата. Но всеки,  който се отрече от Мен пред хората,  ще се отрека и Аз от 

него пред Моя Отец,  който е на небесата" (Матей 10:32, 33). Когато изповядаме Исус пред другите,  

Той ще представи нас и нашия случай пред трона на Своя Отец. Ето,  такъв съдружник искаме да 

имаме! 
 

 

Глава 9 - Магарешки фураж 
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„Волът познава стопанина си и магарето - яслите на господаря си. Израел не знае,  народът Ми не 

разсъждава" (Исая 1:3). 

За разлика от вола - роболепно животно,  което се оставя на волята на господаря си,  магарето е 

по-твърдоглаво същество,  известно с това,  че прави каквото си науми. Но по никакъв начин магарето 

не е глупаво животно. В един от своите коментари Матю Хенри пише следното за този стих: „Оселът 

знае изгодата си: познава яслите на стопанина си,  където го хранят,  затова той стои и живее там." То 

знае къде е добре да бъде и обича храната си! 

Джим,  мой приятел ирландец,  има две магарета. Той трябва да внимава магаретата му да не 

преяждат,  иначе те (както и ние) ще надебелеят. Това му се случи веднъж - магаретата ядоха твърде 

много храна и надебеляха прекомерно. Когато магарето стане много тежко,  то ляга,  обръща се по гръб 

и не може да се изправи отново! И на практика става неизползваемо! 

Как може една компания да надебелее прекомерно? Тук се сещам за притчата за богатия глупец,  

за когото Исус разказва. „Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си,  

като казваше: Какво да правя? Защото нямам къде да събера плодовете си. И каза: Ето какво ще 

направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи,  и там ще събера всичките си жита и благата 

си. И ще кажа на душата си: Душо,  имаш много блага,  натрупани за много години. Успокой се,  яж,  

пий и се весели. А Бог му каза: Глупецо! Тази нощ ще ти изискат душата; а това,  което си приготвил,  

чие ще бъде? Така става с този,  който събира имот за себе си,  а не е богат спрямо Бога" (Лука 12:16-

21). 

Успехът може да означава падение за нас! Да се възгордеем с богатствата си,  „натрупани за 

много години"; означава,  че не разчитаме на Бога. Във Второзаконие 8:17, 18 Бог ни предупреждава да 

не си казваме: „Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство." Точно обратното,  

трябва да помним,  че Господ,  нашият Бог,  е „който ти дава сила да придобиваш богатство". А 

причината за това богатство е „за да утвърди завета Си,  за който се закле на бащите ти,  както е и днес." 

Увеличаването на печалбите и активите не може да бъде самоцел,  нито може да се използва за 

подсигуряване на компанията. Целта на чистата печалба,  както вече споменахме,  е да затвърди 

взаимоотношенията на Бога с хората,  както и тези на хората с Бога. Вашето богатство обслужва ли 

Божиите цели? Внимавайте! Гордостта винаги предшества падението. 

Просто трупането на пари ги прави безполезни за Божието царство и прави компанията дебела и 

неизползваема. Да разчитаме на парите е същото като да се покланяме на Мамона. Финансовата свобода 

не означава да разполагаме с достатъчно авоари,  за да си живеем спокойно; означава да признаваме,  че 

Бог е източникът на всичко,  от което се нуждаем. Да се уповаваме на Бога означава също и да не 

зависим от парите; да гледаме на парите като на средство,  а не като на цел. Магарето ни не бива да се 

превръща в златно теле! 

 

Осолен фураж 
С какво храним магарето си? Магарето,  което е вързано за лозата,  се нуждае най-напред от 

осолена храна! „И Той ще даде дъжд на семето ти,  което ще засееш в земята,  и хляб като добив от 

земята,  и той ще бъде тлъст и изобилен. И в онзи ден добитъкът ти ще пасе на широки пасбища,  и 

воловете и магаренцата,  които работят земята,  ще ядат чиста зоб,  веяна с лопата и веяло" (Исая 30:23, 

24). 

Защо осолена храна? За да надникнем в значението й,  трябва да се запознаем с една картина от 

Стария Завет. В IV Царе 2:19 четем следното: „И градските мъже казаха на Елисей: Виж,  моля те,  

местоположението на този град е добро,  както вижда господарят ни,  но водата е лоша и земята е 

безплодна." Тук става дума за красив град с добро местонахождение. Търговците обичат да идват в него 

и да стоят по няколко дена. Зад впечатляващата фасада обаче има нещо,  което причинява много 

страдание на обитателите му и е бреме за всички,  живеещи и работещи в него. Въпреки видимо 

прелестната околност и възхищението на посетителите,  жителите на града се превиват под тежестта на 

своята градска тайна. Питейната вода е лоша,  а почвата не ражда нищо. Водата е мръсна - това не 

означава,  че няма вода,  а че е застояла и води до безплодие. 

Макар че почвата е неплодородна,  все пак реколта има. Виждаме наченките на жътва. Над 

земята обещаващо се подават малки кълнове. Дърветата са отрупани с цвят и вещаят изобилие от 

плодове. Всичко изглежда чудесно! Тук обаче се крие трагедията на града. В крайна сметка жътва няма. 

Може би в сърцата си земеделците все таят надеждата,  че следващата година ще е по-добра. Та нали се 
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трудят усърдно и впрягат всичките си таланти и умения да променят нещата! Дълбоко,  дълбоко в себе 

си обаче те знаят: „Не,  и този път няма да стане. Знаем точно какво предстои." Така и става. Още преди 

да започнат да зреят,  плодовете изпокапват необрани на земята - и всичко е отново напразно. 

Може би това е картина на вашия бизнес. Може би отвън нещата изглеждат добре. Хората 

говорят с респект за начина,  по който е организирано всичко,  и са впечатлени от ноу-хауто на 

компанията. Продуктите изглеждат добре в началото,  служителите са висококвалифицирани и 

доставчиците са доволни да имат клиент като вас. Но нещо не е наред. Появяват се проблеми с 

клиентите и става все по-трудно да се открият причините за тях. Клиентите започват да отказват 

поръчки и предявяват рекламации,  между продавачите и производствените работници започват дрязги,  

става все по-трудно да плащате на доставчиците си. Напрежението расте. Вие кретате напред,  но все не 

успявате да пробиете. 

Можете да намерите изход,  като завържете магарето си за лозата и му дадете осолен фураж! 

Нека продължим да четем за картината от IV Царе 2:20-22. „А той каза: Донесете ми ново блюдо и 

сложете в него сол. И му донесоха. И той излезе при извора на водата и хвърли солта в него,  и каза: 

Така казва ГОСПОД: Изцелих тази вода; вече няма да има смърт и безплодие от нея! Така водата беше 

изцелена,  както е и до днес,  според словото,  което говори Елисей." 

Солта е олицетворение на възкресенската сила на прославения Изкупител,  дадена на 

християните от обитаващия в тях Свят Дух. Тази сила - животът на самия Исус - тече през лозата и през 

магарето,  за да принася плод. Като бизнесмени християни вие сте членове на „свято свещенство,  да 

принасяте духовни жертви,  благоприятни на Бога чрез Исус Христос" (I Петрово 2:5). Сам Исус прави 

жертвите ни благоприятни на Бога. Само Неговото действие чрез нас заслужава одобрението на Отец. 

Ами солта? „И всеки принос от хлебните си приноси да посоляваш със сол. Да не оставяш да липсва от 

хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог. С всичките си приноси да принасяш и сол" (Левит 2:13). 

Бог казва на Мойсей,  че при никакви обстоятелства не бива да Му се принасят жертви,  без да са 

овкусени със сол. Без сол,  жертвите не са приемливи независимо от добрите ни намерения. 

В Лука 14:33 Исус ни казва какви са минималните изисквания към учениците Му. „И така,  ако 

някой от вас не се отрече от всичко,  което има,  не може да бъде Мой ученик." Това е жертвата,  която 

изисква от нас законът. Да се откажем от всичко свое е минималното изискване! Следващите стихове 34 

и 35 продължават така: „Добро нещо е солта,  но ако самата сол обезсолее,  с какво ще се подправи? Тя 

не струва нито за земята,  нито за тор,  а я изхвърлят навън. Който има уши да слуша,  нека слуша." 

Исус нарича християните „солта на земята". Нашето пълно предаване в ръцете на Бога е това,  което 

като солта придава приятен вкус,  а в замяна Бог ни изпълва с Духа Си. Ние сме сол на земята не поради 

собствената си дейност,  а въз основа на действието на Исусовия живот чрез нас. 

От Него трябва да извира всичко,  което правим. Той трябва да е първият,  до когото се 

допитваме. В Левит 2:13 се говори за „солта на завета". Това е Божието обещание да даде сила на всеки,  

който сключи завет с Него. Солта трябва да се добави към фуража! Солта трябва да се изсипе в самия 

извор,  за да направи водата годна и животворна. Тази сол представлява връзката ни с Исус,  

посредством която магарето ни стои вързано за лозата! 

 

 

 

Магарешки патила 
Магарето на един стопанин паднало в дълбок кладенец. Колкото и да се опитвал,  човекът не 

могъл да измъкне животното си от шахтата. Накрая решил да затрупа кладенеца с пръст и отпадъци и да 

погребе магарето си под тях. Събрал приятели,  взели ръчни колички и започнали да насипват пръст и 

отпадъци в шахтата,  за да погребат магарето. Междувременно магарето стъпвало върху постепенно 

растящата купчина пръст и накрая успяло само да се измъкне от кладенеца! 

В тази глава говорихме за магарешкия фураж. Важен елемент от диетата на магарето е храната,  в 

чийто състав влизат и проблеми! След като оглеждат обещаната земя преди навлизането на народа в 

Ханаан,  съгледвачите се постарават с всички сили да убедят израелтяните в привидно непреодолимите 

проблеми,  които стоят пред завземането на тази обещана земя. Ето казват те: „Земята,  която 

обходихме,  за да я разузнаем,  е земя,  която изпояжда жителите си; и всичките хора,  които видяхме в 

нея,  са много високи мъже. Там видяхме великаните,  синовете на Енак,  от великанския род; и пред тях 

ни се виждаше,  че сме като скакалци,  а такива бяхме и в техните очи" (Числа 13:32, 33). 
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Исус Навин и Халев съветват хората: „Само не въставайте против Господа и не се страхувайте от 

народа на земята,  защото той е ястие за нас! Защитата му се оттегли от него,  а Господ е с нас; не се 

бойте от тях!" Ще ги погълнем. Проблеми ли? Ще им видим сметката наведнъж! Твърде често това,  

което ни плаши,  е всъщност сянката на проблема пред нас. Вярата означава,  че Господ е с нас,  а 

сянката избледнява под светлината,  която Бог хвърля върху проблема. 

Какви поуки можем да извлечем от историята за магарето в кладенеца? 

1. Когато сме попаднали в кладенец,  винаги има изход. 

2. Трябва да се концентрираме върху изхода дори ако ни се струва,  че изникват все повече 

проблеми. 

3. Когато проблемите се натрупват,  това може и да ни доведе до разрешението. 

4. Когато разрешение сякаш все не се намира,  не бива да смятаме,  че всичко е загубено. 

5. Трябва да останем оптимисти! 

Да правим бизнес в партньорство с Господа означава да се научим да се справяме с трудностите 

на пазара и на самия бизнес. Да правим бизнес в партньорство с Господа означава преди всичко да се 

уповаваме на Бога за крайния резултат,  ап. Петър пише: „Възлюбени,  не се чудете на огненото 

изпитание,  което идва върху вас,  за да ви изпита,  като че ви се случва нещо чудно,  а се радвайте,  

доколкото сте участници в страданията на Христос,  за да се радвате и ликувате и когато се яви 

Неговата слава" (I Петрово 4:12, 13). 

Първото,  което трябва да направим,  когато се появят проблеми,  е да се научим да благодарим 

на Господа,  каквито и да са обстоятелствата. Да благодарим на Бога за проблемите означава,  че 

разбираме,  че Той ще се погрижи за изхода. Разрешението сигурно ще ни удиви! Да правим бизнес в 

партньорство с Господа означава да осъзнаваме,  че трудностите носят възможности! Павел решава да 

остане в град Ефес въпреки тежките конфликти,  „защото ми се отвори голяма врата за работа,  а има и 

много противници" (I Коринтяни 19:9). Да правим бизнес в партньорство с Господа означава да се учим 

на твърдост - също като Павел,  който пише: „И не само това,  но се и хвалим със скърбите си,  като 

знаем,  че скръбта произвежда твърдост,  а твърдостта - опитност,  а опитността - надежда,  а надеждата 

не посрамя,  защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух,  който ни е даден" (Римляни 

5:3-5). 
 

 

Глава 10 - Магарето в действие 
 

Този път магарето казва: „Ето ме! Моля,  използвай ме да помагаш на другите!" 

„Да обичаш ближния си както себе си" - такъв ще е един от по-важните резултати от това,  че 

магарето ни е завързано за лозата. За красноречива илюстрация тук служи добрият самарянин,  който,  

пътувайки от Йерусалим за Ерихон,  попада на безпомощен човек,  ограбен и лежащ на пътя. 

Самарянинът се смилява и проявява грижа към пострадалия юдеин: „Един самарянин,  като пътуваше,  

дойде до мястото,  където беше той,  и като го видя,  го съжали,  приближи се и превърза раните му,  

като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче,  закара го в една 

гостилница и се погрижи за него. А на следващия ден извади два динария две надници,  даде ги на 

гостилничаря и каза: Погрижи се за него и каквото похарчиш в повече,  на връщане ще ти го заплатя" 

(Лука 10:33-35). Милост в действие! 

 

Блажени милостивите! 
За самарянина въпросът се свежда до това да прояви любов към ближния и да използва 

средствата си,  за да окаже грижа и милост на човек в нужда. Преди няколко години в-к Лондон Таймс 

отрази резултатите от проучване,  проведено сред млади бизнесмени. Оказва се,  че две трети от тези 

амбициозни и състоятелни личности не чувстват въобще никаква отговорност върху себе си да помагат 

на други,  които не са така заможни като тях! Как можем ние да използваме магаретата си и да се 

грижим за бедните сред нас? Ето няколко примера. 

- Наскоро чух за един холандски бизнесмен,  който приютил бежанец от Иран в дома си. 

- Една компания си е поставила за цел 10% от персонала й да бъдат хора с увреждания. 

- Друго предприятие осиновява финансово деца от развиващите се страни и поощрява персонала 

си да прави същото. 
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- Шест местни компании си сътрудничат с близкия затвор и наемат на работа хора,  излежали 

присъдите си. 

Като частни предприемачи и християни за нас е голямо предизвикателство да намираме нови 

приложения на идеята за настойничеството. Трябва да се учим какво означава да използваме част от 

активите на компанията си по нестопански начин,  както прави добрият самарянин,  когато използва 

магарето си,  за да помогне на свой ближен. Неговата постъпка му коства време и пари. В Лука,  глава 

16,  Исус хвали хитроумния управител,  защото е опростил на длъжниците си чак до половината от 

дълговете им. „И Аз ви казвам: Спечелете си приятели чрез неправедното богатство,  та когато се 

привърши,  да ви приемат във вечните жилища" (Лука 16:9). 

Златното правило на Библията гласи следното: „И така,  всяко нещо,  което желаете да правят 

хората на вас,  това и вие правете на тях; защото това е,  на което учат законът и пророците" (Матей 

7:12). А това е точно обратното на общоприетото правило,  според което „Който плаща,  той поръчва 

музиката!". 

Спомням си как шефът на търговския отдел на една фирма поръча да изпишат това златно 

правило върху монети,  които раздаде на продавачите си. Всеки път,  когато срещаха трудности в 

преговорите,  те задаваха следния въпрос на опонента си: „Ако бяхте на мое място,  какво щеше да е 

честна сделка за Вас? Как бихте искали да се отнеса аз към Вас?" Това се казва откритост и прямота. 

Това са действия,  които събират хората в името на обща цел по начин,  печеливш и за двете страни. 

Ситуация,  от която всички са доволни! 

 

Магаре,  което рухва под товара си 
„Ако видиш,  че магарето на онзи,  който те мрази,  е паднало под товара си,  гледай да не го 

изоставиш. Непременно да го освободиш заедно с него" (Изход 23:5). 

Когато до вниманието ви достигне проблем в бизнеса на друг предприемач,  това може да е 

Божият начин да ви подкани да изиграете важна роля в живота на този ваш колега. 

Помня сякаш беше вчера един сериозен разговор,  който имах с кредитор на компанията ни. Той 

се държеше като териер,  готов да погне всеки клиент,  който не си плаща навреме. Всъщност той 

печелеше от това,  че средният му срок за събиране на вземанията беше около 35 дена! В онзи ден той 

вече се беше ядосал на наш търговец. Този човек беше независим търговец на химични продукти за 

месопреработвателната промишленост,  един от най-добрите в занаята си. Той много добре познаваше 

отрасъла и нуждите на клиентите,  но,  както се случва при много други добри търговци,  

администрацията му беше голям хаос и поради това той често закъсняваше с плащанията си. 

Кредиторът искаше да повдигне срещу него съдебно производство за събиране на вземанията си. Аз 

знаех,  че това вероятно ще сложи край на взаимоотношенията ни и затова помолих да му дадем само 

още един шанс,  като обещах веднага да отида да говоря с него. Още същия ден отидох до дома на 

търговеца,  където се помещаваше и офисът му. Влязох в офиса и едва не паднах,  препъвайки се в 

купищата хартия и папки по пода. Той нямаше никаква система за подреждане на документите си. 

Докато пиехме кафе и си говорехме,  стана ясно,  че въобще не се ориентираше в администрацията и не 

знаеше как да се справя с този аспект на работата си. След още няколко разговора,  решихме да изкупим 

бизнеса му като едноличен търговец и той да дойде да работи за нас,  за да можем ние да издаваме 

фактурите и да правим разплащанията навреме. Той беше много благодарен,  че не се ръководехме само 

по студените цифри,  а проявихме загриженост към него като към човек. В неговите очи това беше 

свидетелството за любов към ближния и уважението му към християните порасна. Обръщайте внимание 

кога бизнес партньорите ви имат затруднения. Има много възможности да свидетелстваме с думи и дела 

за любовта на Бога! 

 

Не се впрягайте неравностойно 
Едно от важните решения за частния бизнесмен е свързано с избора на партньори. Удивително е,  

че Библията съдържа категорични съвети за това какво да не правим в това отношение. В Стария Завет 

четем следното: „Да не ореш с вол и магаре заедно" (Второзаконие 22:10). 

От практическа гледна точка проблемът се състои в това,  че товарът не се разпределя 

равномерно между двете теглещи животни. Библията използва образа на хомота,  който се слага на 

врата на животните,  за да им помага да вършат тежката си работа. Ако двете животни в хомота са 

различни по размер и сила,  тогава тежестта пада предимно върху едното и вратът му може лесно да се 
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пречупи. Друга причина е безплодието. Потомството на магаре и кон е муле. Макар че мулето може да 

носи големи товари,  то е стерилно и не може да ражда малки. Във II Коринтяни 6:14, 15 Павел 

споменава и духовна причина: „Не се впрягайте с невярващите; защото,  какво общо имат правдата и 

беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има между Христос и 

Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?" 

В случай на противоречие с партньора на един християнин все би му се наложило да направи 

компромис,  а това ще доведе до неблагоприятни последствия за самия вярващ бизнесмен и може да 

навреди на Божието дело чрез компанията. Пример за ужасен провал е случилото се с иначе успешния 

цар Йосафат,  когато влиза в съюз с безбожния цар Охозия. „А след това юдовият цар Йосафат се свърза 

с израелевия цар Охозия,  който постъпваше безбожно. Свърза се с него,  за да направят кораби,  които 

да отидат в Тарсис. И направиха корабите в Есион-Гавер. И Елиезер,  синът на Додо,  от Мариса,  

пророкува против Йосафат и каза: Понеже си се свързал с Охозия,  Господ съсипа твоите дела. И 

корабите се разбиха и не можаха да отидат в Тарсис" (II Летописи 20:35-37). 

Очевидно Йосафат не е научил нищо от предишния си съюз с Ахав (II Летописи 18:18-34),  нито 

от злополучния съюз на баща му с Арам (II Летописи 16:2-9). 

Тези партньорства са примери за неравностоен ярем,  защото единият служи на Господа с цяло 

сърце,  а другият явно има други приоритети,  които не включват Господа. 

Преди да започнете дадено партньорство,  добре е да си зададете следните въпроси: 

•   Какви са мотивите ми? 

•   Какви проблеми се опитвам да избегна по този начин? 

•   Това партньорство най-доброто решение ли е или е просто по-лесното решение? 

•   Молил ли съм се за това и търсил ли съм съвет от други? 

•   Партньорът ми и аз стремим ли се към едни и същи цели? 

•   Готов ли съм да направя каквото Бог иска от мен дори ако финансовата ми печалба бъде по-

малка? 

Когато описва влизането на Исус в Йерусалим и говори за магарето,  на което Той язди,  Матей 

използва старогръцката дума хюподзюгион,  която буквално означава „едно в хомот". Най-добрият 

хомот за нас,  вярващите бизнесмени,  е да бъдем партньори с Исус в бизнеса си! 

 

Никога в неделя! 
В старозаветни времена магаретата е трябвало да почиват в шабат,  събота. „Спазвай съботния 

ден,  за да го освещаваш,  както Господ,  твоят Бог,  ти е заповядал. Шест дни да работиш и да вършиш 

всичките си работи,  а седмият ден е събота (шабат) на Господа,  твоя Бог. Да не вършиш в него никаква 

работа,  нито ти,  нито синът ти,  нито дъщеря ти,  нито слугата ти,  нито слугинята ти,  нито волът ти,  

нито магарето ти,  нито който и да било твой добитък,  нито чужденецът ти,  който е вътре в портите ти; 

за да си почива слугата ти и слугинята ти,  както и ти. И помни,  че беше роб в египетската земя и че 

Господ,  твоят Бог,  те изведе оттам с мощна ръка и с издигната мишца; затова Господ,  твоят Бог,  ти 

заповяда да пазиш съботния ден" (Второзаконие 5:12-15). 

Една от важните задачи на вярващия бизнесмен е да оставя време за достатъчно почивка,  време 

за размисъл и отмора - не само за себе си,  но и за служителите си. Причината да почитаме Шабат,  

както посочва и стихът,  се корени в това,  че Бог ни е изкупил от робство с мощната Си ръка и 

издигната мишца! Този почивен ден е ден за празнуване,  той действително е празник. 

През цялата си кариера съм държал на обичая си да не работя в събота или неделя. Винаги ще 

има проблеми за решаване,  крайни срокове за догонване и оферти за писане. Да изберем съзнателно да 

почиваме в неделя е постъпка,  с която засвидетелстваме упованието си на Бога. Това е преднамерена 

стъпка,  с която се приближаваме към Бога и демонстрираме уверената си надежда,  че Той ще се 

погрижи за всичко! На частните предприемачи твърде често им се случва още в неделя сутрин да 

започват да се тревожат за понеделнишните си проблеми. „Но първо търсете Божието царство и 

Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова,  не се безпокойте за утре,  защото утрешният 

ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло" (Матей 6:33, 34). 

 

Да помагаме с носенето на товара 
„Свързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората,  а самите те не 

искат даже с пръста си да ги помръднат" (Матей 23:4). 
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Тежки бремена - като корабните пратки или контейнерите. Това е значението на старогръцкия 

израз фория бареа,  използван тук. Тежки бремена,  непоносими! 

Тук Исус говори за бремето на законите и указите. Можем да добавим негласните очаквания. 

Нашата задача като ръководители на организацията е да облекчаваме служителите си и да им даваме 

свободата да служат на Бога така,  както Той очаква от тях. Да служим,  вместо да властваме. Като 

последователи на Исус трябва да имаме същото отношение като Него: „Елате при Мен всички,  които 

сте отрудени и обременени,  и Аз ще ви дам почивка" (Матей 11:28). Ако носим тежестите на хората си 

заедно с тях,  това ни дава отличната възможност да бъдем като Христос за тях. Когато се борят с 

трудни моменти,  загуба или неспособност,  можем да им показваме милост и любов. 

 

Хората не ги е грижа колко разбираш,  докато не разберат колко те е грижа 
Исус влиза в Йерусалим на гърба на магаре - само Той е в състояние да язди на гърба на магаре,  

което все още не е обяздено и приучено да носи на гърба си товар или човек. Пиша това в началото на 

седмицата,  която наричаме „страстна" - седмицата,  когато Исус ни показва най-важното в характера 

Си,  Своята любов. Неговата страст - или любов - Го води да направи най-великата жертва,  като даде 

живота Си за приятелите Си. 

Наскоро един мой познат попита следното: „Защо вече не съм чак толкова загрижен за 

служителите и клиентите си?" Една от най-големите трудности във взаимоотношенията ни с другите е 

емоционалната енергия,  която трябва да впрегнем,  за да проявяваме грижа и внимание към тях. 

Причината може да се крие в това,  че сме смъртно уморени от това постоянно да се грижим за хора - 

социолозите наричат това състояние „умора от състрадаването". То е братовчед на изтощението и 

означава,  че се чувстваме твърде уморени да мислим за когото и да било. Нищо повече не можем да 

дадем. Вече нямаме желание да помагаме. Изследванията сочат към пет по-значими причини,  които 

могат да доведат до подобно състояние. 

•   когато работим твърде много часове в офиса или,  с други думи,  „количествено работно 

претоварване" 

•   когато работим за шеф,  който ни е неприятен 

•   когато работим нещо,  за което не сме наистина квалифицирани 

•   когато работим нещо,  което изисква от нас да се занимаваме с чуждите проблеми 

•   когато ценностите ни не се припокриват с ценностите на работодателя ни" 

Според проучване на Академията по мениджмънт резултатите от емоционалното изтощение са 

следните: 

•   отдръпване от хората около нас 

•   прекарване на по-малко време с други хора 

•   по-малко търпимост към хората,  с които ни е трудно 

•   променливи настроения и нетърпеливост 

•   по-малко съпричастност 

•   безразличие 

Исус явно показва милост и любов към хората. „А когато видя множествата,  се смили над тях,  

защото бяха изнемощели и пръснати като овце,  които нямат пастир" (Матей 9:36). 

Съкращението О.Б.И.Ч. ни напомня няколко начина,  по които можем да покажем грижа към 

служителите си. 

Окуражавайте служителите си да израстват духовно. Добрият шеф знае колко важно е в 

подходящото за това време да насочи разговора към въпроси,  свързани с вярата. 

Благодарете на служителите си за ценния им принос. Ако им се обадите по телефона или им 

напишете кратка бележка,  това ще им покаже колко важни са те и ще подобри взаимоотношенията ви. 

Изразявайте зачитане на чувствата и желанията на служителите си. Никой не харесва да има 

шеф,  който никога не чува идеите,  мечтите или притесненията ни. Добрият началник е човек,  който 

умее да слуша. 

Често насърчавайте служителите си с комплименти и като им правите добро. Служителите ви ще 

се чувстват добре след времето,  прекарано с вас. 

 

Всичко чуто досега не е вярно 
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Представете си,  че сте в края на целодневна търговска конференция,  организирана от голяма 

застрахователна компания. Поканеният почетен гост става и взривява залата с това заявление. Тони 

Камполо,  който е преподавател по социология в голям американски университет,  веднъж започва така 

речта си,  след като няколкото силни оратори преди него са обяснявали на присъстващите как да 

„обработват" клиентите си,  да подбират правилно емоционалните си ходове и да сключват изгодно 

сделките си. Задачата на Тони е да „събуди" аудиторията и да я подготви за последната голяма порция 

мотивация. Можете да си представите шока,  когато той казва,  че „всичко чудо досега не е вярно". 

„Хората не са машини,  които трябва да манипулираме с помощта на правилните техники; не са 

икономически обекти - те трябва да бъдат обичани." Публиката е пленена,  докато слуша да защитава 

тезата си,  че „любовта" е глагол,  който се проявява ежедневно в офиса и във фабриката. През 2002 г. 

февруарският брой на списание Fast Economy озаглави водещата си статия „Любовта - трепач!" В увода 

топ мениджъра на Yahoo Тим Сандърс пише следното: „Най-мощната сила в бизнеса не е алчността,  

нито страхът,  нито дори и дивата мощ на неограничената конкуренция. Най-мощната сила в бизнеса е 

любовта." И той предлага едно красиво определение на любовта: любовта е „самоотверженото 

поощряване на растежа на другия". 

Да обичаме хората никога не е лесно. Склонни сме да сме егоисти и алчни,  вместо да търсим 

най-доброто за другите! Как тогава да почерпим сили за това? „За лозата връзва магаренцето си и за 

избраната лоза - малкото на магарицата си. Ще изпере дрехата си с вино,  и облеклото си - с кръвта на 

гроздето" (Битие 49:11). Тези думи,  които патриархът Яков казва на четвъртия си син Юда,  ни 

разкриват ключа към безкрайния извор на любовта. Завържете магарето си (бизнеса,  активите,  

кариерата,  позицията си) за истинската Лоза,  която е самият Исус Христос,  и го оставете там - и ще 

видите как животът на Лозата потича през клоните,  излива се в магарето и дава плодове,  най-

значимият от които е любовта. 

Тони Камполо описва любовта в действие в книгата си Everything You Have Heard Is Wrong! 

(„Всичко,  което сте слушали,  е погрешно!".). „Дори да притежавам комуникационните умения на хора 

и ангели,  ако любов нямам,  то аз звуча като дрънкащ кимвал. Ако мога да предвиждам 

икономическите тенденции и разбирам съвършено най-новите производствени технологии и ако имам 

такова позитивно мислене,  което според хората е ключът към успеха,  но любов нямам,  това наистина 

не ме ползва много. И макар да правя всички необходими жертви,  за да плащам по-добре на 

работниците си,  и да се старая те да имат всички възможни допълнителни изгоди,  ако не им показвам 

любов,  те ще си останат мърморещи и недоволни. Любовта ме учи да понасям много неща,  които 

иначе биха ме дразнили,  и ме прави добър слушател,  чувствителен към другите. Тя ме възпира от това 

да се държа като голяма клечка и да напомпвам егото си. Любовта не ми позволява да нагрубявам дори 

най-нископоставения човек в компанията. Тя не ми позволява да изисквам всичко винаги да става по 

моему; не ми позволява да избухвам дори от най-дребното нещо. И ме възпира да не държа сметка за 

грешките на хората,  които работят за мен. Любовта не се радва на провалите на другите - дори когато 

техните провали са гаранция за моето повишение" (перифраза на 1 Коринтяни 13). 

Искате ли нов източник на активи за компанията си? Завържете магарето си за Лозата и оставете 

динамичния живот на Исус да потече през него,  като ви изпълва с енергия и сила да обичате! 

 

 
Компаниите„Краун" 

 

Много бизнесмени и изпълнителни директори се чувстват сами. 
Промени на фирмената структура,  сливания,  уволнения,  паричен поток,  семейство,  

конкуренция,  дългове,  партньорства,  договори... това са въпросите,  които стоят пред бизнесмените и 

изпълнителните директори днес. Мястото на върха е самотно място. На християните,  които управляват 

компании,  често им липсва съветът на хора като тях. 
Компанията „Краун" е посветена на това да „търси първо Божието царство и Неговата правда..." 

Главната й цел е да изпълнява вечните цели на Христос! Задачата е компанията да подпомага пълното 

развитие на дадения й от Бога потенциал! За да постигнат това бизнесмените и изпълнителните 

директори имат нужда от подкрепата и доверения съвет на други компетентни християни,  които 
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разбират проблемите им. Собствениците на компании или главните мениджъри от компаниите „Краун" 

се събират заедно,  за да обсъждат и разрешават трудните въпроси,  свързани с бизнеса им. 
Компаниите „Краун" предлагат изпитани материали,  които подпомагат и насърчават 

бизнесмените и изпълнителните директори във вземането на обективни и обосновани решения,  както и 

качествени стратегии,  които водят до изграждането на компании „от Царска класа". 
Група на бизнес лидери (ГБЛ) в „Краун" - това е 90-минутна среща,  ежеседмично или на всеки 

две седмици,  чиято цел е изграждане на лични взаимоотношения,  взаимопомощ,  изучаване на 

Библията и молитва. Обсъждат се въпроси,  свързани пряко с начина,  по който участниците в нея 

управляват бизнес делата си,  и с личните им взаимоотношения с Бога. Тя е уникална среда,  в която 

ръководителите намират приятели в лицето на други бизнесмени с близки до техните разбирания,  

добри библейски идеи за разрешаване на текущите им проблеми и дилеми,  както и молитвена 

подкрепа. 
Кръгла маса на главните мениджъри в „Краун" - това е ежемесечната среща на 8-12 бизнесмени 

за задълбочено обсъждане на важни въпроси,  свързани с бизнеса им. Участниците си служат един на 

друг като добре информирана група за подкрепа,  където се обсъждат надеждите,  плановете,  

предизвикателствата и възможностите и се очертават съответните стъпки за развитие. Участниците се 

подбират според опита им,  размера на компанията и развитието им. От тях се очаква дълбоко духовно 

посвещение,  както и готовност да споделят сериозни въпроси и да работят за намирането на 

практическите решения,  които ще доведат както до личното им,  така и до корпоративното израстване. 

Срещата има компетентен водещ,  който насочва разговора и помага на участниците заедно да 

достигнат до разбиране за Божия план за техните компании. Тези срещи обикновено продължават поне 

шест часа,  а понякога и цял ден. 
Борд на съветниците в „Краун" - това е малка група,  състояща се от трима опитни изпълнителни 

директори,  които са християни и които се посвещават да помагат на конкретен бизнесмен или главен 

мениджър да прилага библейските принципи в компанията си. Ценностната им система е същата като 

на човека,  на когото помагат. Те се срещат редовно с него,  за да го консултират по делови и библейски 

въпроси в ролята си на съветници без всякаква официална власт или отговорност в компанията. Бордът 

на съветниците не взема решения вместо директора; само предлага своята молитвена подкрепа и 

библейски съвет,  очертаващ различните опции и алтернативи. 
Програмата „Бизнес по Книгата" на „Краун" е отлично въведение в темата за всеки,  който иска 

да разбере какво учи Библията за това как се прави бизнес за Божия слава. Програмата съдържа книга,  

материал за изучаване в малка група и семинари - на живо и на DVD. 
Компаниите „Краун" предлагат и програма за обучение по „магистърска степен „Краун". Това е 

широк набор от материали,  създадени с цел да ви помогнат да направите „Господаря на пазара" 

„Господар на вашата бизнес администрация". Тези материали включват примери,  които ще ви 

подпомогнат в процеса на вземане на решения по трудни дилеми в бизнеса; видео курсове за обучение,  

които ще ви помогнат да разбирате как да ръководите компанията си за Христос; „духовен бизнес 

план",  който може да се използва,  за да се научите да използвате бизнеса си за служение; и кодекс на 

„Краун",  който представя правила на бизнес етика,  основаващи се на десетте Божии заповеди,  с чиято 

помощ всички в компанията ви могат да вземат решения въз основа на общи ценности. 
 
Сайтове за повече информация: 
Fellowship Of Companies for Christ Internatinal  www.fcci.org 
Crown Financial Ministries    www.crown.org 
CROWN COMPANIES IN EUROPE    WWW. CROWN COMPANIES.EU 
 

 

За автора 

 

Питър Брискоу е англичанин,  роден през 1950 г. Завършва специалността индустриална химия и 

мениджмънт в Loughborough University of Technology,  Англия. През 1974 г. се премества да живее в 

Холандия,  а през 1978 г. компанията,  за която работи,  му възлага да основе техен холандски филиал,  

чийто главен изпълнителен мениджър той остава до 1986 г. 
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В периода между 1987 г. и 1989 г. Питър е изпълнителен директор на СВМС в Холандия. 

Дейностите на СВМС включват организирането на молитвени закуски в заседателни зали,  хотели и 

дори парламенти,  по време на които участниците се молят за Божието действие в живота на видни 

фигури в бизнеса,  гражданския живот и политиката; организирането на евангелизационни прояви като 

банкети в големи хотели,  чиято цел е да служат като платформа за прокламирането на Исус Христос 

пред бизнесмени и професионалисти; „колежи",  семинари и курсове за изграждане на лидери,  които да 

мотивират хората на ръководни длъжности да служат на другите около себе си. 
През 1990 г. Питър основава Synthesys („Синтез"). Това е консултантска компания,  

специализирана в развитието и маркетинга на продукти на индустриалната химия. 
След падането на Берлинската стена и разкриването на нови възможности за бизнес инвестиции в 

Източна Европа Питър основава Europartners („Европартньори") - движение за евангелизиране на 

европейските бизнесмени и професионалисти и за подпомагане на християните на лидерски позиции в 

бизнеса,  политиката и другите професионални сфери в мисията им да „отидат и правят ученици 

всичките народи". През 2002 г. подобни местни движения има вече в 28 европейски страни. В тях 

участват около 500 местни групи и 5000 активни сътрудници. Понастоящем Питър е член на 

управителния съвет на тази организация и продължава да служи на хората,  заемащи висши 

управленски длъжности,  като им помага да познават и следват Исус Христос. 
През 2002 г. Питър приема да работи като главен изпълнителен мениджър на НЕ Space 

Operations с офиси в Хюстън,  Катвижк и Бремен,  които обслужват Европейските космически 

институции,  и се занимава с професионално обслужване на пилотираните космически полети. Питър 

ръководи екип от около 50 души - лекари,  биолози,  инженери,  физици и бизнесмени. Две нови 

програми,  в които участва неговата компания,  са сателитните GPS системи Galileo и програмата 

„Аврора" за изследване на Марс. 
През март 2007 г. Питър отново излиза от бизнес средите,  за да се посвети изцяло на развитието 

на финансовото служение „Краун" и компаниите „Краун" в Европа. 
Питър живее в град Лайден,  Холандия,  и е член на духовния съвет на Лайденската баптиска 

църква. Със съпругата си Диди,  която е холандка,  са женени от 1972 г. и имат три големи дъщери. 
 

 

Търсете книгите на Краун финаншъл: 

ТВОИТЕ ПАРИ СТРУВАТ" от Хауърд Дейтън 

и 

„БИЗНЕС ПО КНИГАТА" от Лари Бъркет 

 

 

 
БИЗНЕС  ПО  МАГАРЕШКИ 
 

Вие сте на прага на едно голямо приключение. Ако сте предприемач като мен,  "Бизнес по магарешки - 

бизнес с цел" ще ви допадне много. Всяка година на пазара излизат стотици християнски книги. Малко от тях 

обаче са така увлекателни и поучителни като тази. Бизнесмен съм вече четиридесет години и в същото време 

считам себе си за последовател на Божието Слово. Така че ако сте като мен - да гледате сериозно и на бизнеса си,  

и на отношенията си с Бога,  това пътешествие наистина ще ви допадне. Винаги съм си мислил,  че магаретата са 

прости и не чак толкова обаятелни животни. Никога не съм си представял,  че от едно магаре мога да науча 

толкова много за бизнеса си. Питър Брискоу виртуозно използва магарето като метафора,  за да разкрие тайните 

на Божието Слово,  които всеки на ръководна позиция в света на бизнеса трябва да научи. 

 

 
Кент Хъмфрис,  президент на FCCI 

Питър Брискоу е англичанин,  роден 1950 г. Завършва специалността индустриална химия и мениджмънт в Loughborough 

University of Technology,  Англия. Живее известно време в Холандия и работи за холандска компания. През 1990 г. основава 

Synthesys - консултантска компания специализирана в развитието и маркетинга на продукти на индустриалната химия. 

След падането на берлинската стена разширява дейността си и в Източна Европа. Основава Europartners,  като през 2002 

година дейността му се разпростира в 28 европейски страни. 
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