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ЗАБЕЛЕЖКИ 
 

1. Този превод е съкратена версия от оригиналните “Минути на Генералната 

Асамблея на Божия Църква”. Преведен е основният и най-належащ 

материал, който директно и индиректно се отнася до функционирането на 

нашата църква. Ако е необходимо във определени ситуации за 

допълнително изясняване на някои възникнали въпроси, трябва да се 

отнесем до оригиналното издание на “Минути от Генаералната Асамблея 

на Божия Църква”. 

2. Оригиналното издание на “Минути от Генералната Асамблея на Божия 

Църква се намира при църковният служител и е достъпно за всички, които 

се интересуват от него. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА 
 

Ние вярваме: 

1. В буквалното вдъхновение на Библията. 

2. В един Бог, винаги съществуващ в три личности a именно; Отец, Син и Святи 

Дух. 

3. Че Исус Христос е единородният Син на Отец, заченат от Святия Дух, и роден 

от Дева Мария. Че Исус беше разпънат, погребан и възкръсна от мъртвите. Че 

Той беше възнесен до небето и днес стои от дясно на Отец, като Ходатай 

(Застъпник). 

4. Че всички са грешни и недостойни за Cлавата Божия , и че покаянието е акт, 

който Бог изисква от всички и е необходимо за прощението на греховете. 

5. Че оправданието, възстановяването и новорождението се изработва чрез вяра в 

Кръвта на Исуса Христа. 

6. В освещението, в следствие на новорождението, чрез вяра в кръвта на Христа; 

чрез Словото и чрез Святия Дух. 

7. Че Святостта е Божият Стандарт на живот за Неговите хора. 

8. В кръщението със Святия Дух, в следствие на чисто сърце. 

9. В говоренето на чужди езици, както Духът дава способност като основното 

доказателство за кръщение в Святия Дух. 

10. Във водното кръщение чрез потапяне и всички които се покайват, трябва да 

бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух. 

11. Че има Божествено изцеление за всички в Изкуплението. 

12. В Господната вечеря и умиването на нозете на светиите. 

13. Във второто пришестве на Исус; Първо, да възкреси починалите праведни и да 

грабне живите светии във облаците, за да го посрешнат във въздуха. Второ за да 

управлява Земята за 1000 години. 

14. В телесното възкресение; вечен живот за праведните и вечно наказание за 

нечестивите. 

Препоръчваме отговорният редактор (За Публикациите на Божия Църква), 

президента, борда на директорите и членовета на факултета на Lee University и всички 

останали училища на Божия Църква да подпишат договор, че те няма да преподават 

или позволят преподаването или отпечатването на нещо, което противоречи на 

Декларация на Вярата, или кoято и да е основна доктрина на църквата. 
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УЧЕНИЯ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА 
Божия Църква стои зад изявлението, че цялата Библия е правилно разделена. 

Новият Завет е единственият Установен начин за управление и дисциплина. 

1. Божията Църква сега стои , както винаги е стояла, за това, че цялата Библия е 

правилно разделена, и че Новият Завет е единственият Установен Правилник за 

управление и дисциплина. Необходимо е било за Генералната Асамблея да 

изследва Писанията и да обяснява значението на Библията, за да определи кое е 

правилното учение на църквата по различни въпроси, но винаги с цел да 

обоснове нашите учения стриктно според Библията. 

2. За тази цел бе избран комитет, който да даде отчет пред Генералната Асамблея 

на Божия Църква през 1910 година, давайки сбор от някои от ученията 

изтъкнати от църквата, заедно с Писанията въз основа на които тези учения са 

базирани. Комитета даде този отчет и съдържанието на който, е изложено на 

стр. 47 от изданието “Минути” от тази Асамблея. 

3. “Минутите”, обаче не показват дали този отчет е бил официално приет от 

Асамблеята. Съдържанието на този отчет е просто сбор от някои по-важни 

неща, в които ние винаги сме вярвали, практикували, поучавали и са закон, 

както се казва в Святата Библия. Ние не се опитваме, нито някога сме се 

опитвали да издаваме закон, но просто тълкуваме Писанията, като 

утвърждаваме Законите, намерени в тях. 

4. За да има списък на Божествен закон, както се казва в Писанията, така както бе 

намерено и изтълкувано от Асамблеята, декларираме и утвърждаваме:   че ние 

приемаме и стоим за цялата Библия правилно разделена, че Новият Завет е 

нашия пример на вяра и практика. И сега ние Декларираме, че законите и 

поученията на Библията, както се опоменава в отчета публикуван на стр. 47 до 

1910 г. “Минути от Генералната Асамблея”, под заглавието “Учения на Божия 

Църква” да бъде официално заключение и тълкувание от 1930 г Асамблея на 

Божията Църква въз основа на поучения и теми, които трябва да се разискват от 

сега нататък. 

5. Допълнението на “Минути от Асамблеята на Божия Църква” ще бъде поучавано 

във всички училища и колежи на Божия Църква. От студентите, които учат за 

служители (пастори), ще бъде изисквано да положат изпит подобен на 

въпросника, използван при изпитването на кандидатите за служение. 
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ДОКТРИНИ 
 

1. Покаяние. Марк 1:15; Лука 13:3; Деяния 3:19 

2. Оправдание. Римляни 5:1; Тит 3:7. 

3. Обновяване. Тит 3:5. 

4. Новорождение. Йоан 3:3; 1 Петрово 1:2-23; 1 Йоан 3:9. 

5. Освещение в следствие на Оправданието. Римляни 5:2; 1 Коринтяни 1:30; 1 

Солунци 4:3; Евреи 13:12. 

6. Святост. Лука 1:75; 1 Солунци 4:7; Еврие 12:14 

7. Водно кръщение. Матей 28:19; Марк 1:9, 10; Йоан 3:22, 23; Деяния 8:36, 38. 

8. Кръщение със Святия Дух в следствие на очистването; даване на сила за 

служение. Матей 3:11; Лука 24:49, 53; Деяния 1:4-8. 

9. Говоренето на езици, както Духът дава способност като основно доказателство 

за кърщение със Святия Дух. Йоан 15:26; Деяния 2:4; 10:44-46; 19:1-7. 

10. Църквата. Изход 19:5, 6; Псалом 22:22; Матей16:13-19; 28:19, 20; Деяния 1:8, 

2:42-47; 7:38; 20:28; Римляни 8:14-17; 1 Коринтяни 3:16, 17 12:12-31; 2 

Коринтяни 6:16-18; Ефесяни 2:19-22; 3:9, 21; Филипяни 3:10; Евреи 2:12; 1 

Петрово 2:9; 1 Йоан 1:6-7; Откровение 21:2, 9; 22:17. 

11. Духовните Дарби. 1 Коринтяни 12:1, 7, 10, 28, 31, 14:1. 

12. Знамения следващи вярващите. Марк 16:17-20; Римляни 15:18, 19; Евреи 2:4. 

13. Плодовете на Духа. Римляни 6:22; Галатяни  5:22, 23; Ефесяни 5:9; Филипяни 

1:11. 

14. Божествено изцеление за всички в Изкуплението. Псалом 103:3; Исая 53:4, 5; 

Матей 8:17; Яков 5:14-16; 1 Петрово 2:24. 

15. Господната Вечеря. Лука 22:17-20; 1 Коринтяни 11:23-26. 

16. Омиването на нозете на светиите. Йоан 13:4-17; 1 Тимотей 5:9, 10; 

17. Даване на десятък и дарения. Битие 14:18-20; 28:20-22; Малахия 3:10; Лука 

11:42; 2 Коринтяни 9:6-9; 16:2; Евреи 7:1-21. 

18. Възвръщане на отнетото, там където е възможно. Матея 3:8; Лука 19:8, 9; 

19. Пришествието на Исус Христос, преди установяване на Хилядагодишното Му 

Царство на Земята. 
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Първо да възкреси починалите светии и да грабне със Себе Си живите светии в 

облаците да го посрещнат във въздуха. 1 Коринтяни 15:52; 1 Солунци 4:15-17; 2 

Солунци 2:1. 

Второ да управлява Земята за 1000 години. Захария 14:4; 1 Солунци 4:14; 2 

Солунци 1:7-10; Юда 14, 15; Откровение 5:10; 19:11-21; 20:4-6. 

20. Възкресение. Йоан 5:28, 29; Деяния 24:15; Откровение 20:5, 6. 

21. Вечен живот за праведните. Матей 25:46; Лука 18:30; Йоан 10:28; Римляни 6:22; 

1 Йоан 5:11-13. 

22. Вечно наказание за нечестивите. Без освобождение, нито унищожение. Матей 

25:41-46; Марк 3:29; 2 Солунци 1:8, 9; Откровение 20:10-15; 21:8. 

 

ЛОКАЛНО ЦЪРКОВНО УПРАВЛЕНИЕ 
 

Взаимоотношения между Локалната Църква и Генералната Асамблея 

1. Божията Църква (Кливланд, Тенеси) има централизирана (според законното 

определение – Йерархическа) форма на управление. Генералната Асамблея (ГА) 

е най-високият авторитет и управлява имуществото и всички църковни 

собствености – автентични и лични. 

2. ГА на Божията Църква (БЦ) е организация имаща пълен авторитет и власт да 

назначава учители, директори и практики  във всички локални църкви. 

3. ГА диктува начина на управление във всички структурни нива: Международно, 

национално, щатско/териториално, обществено и локално. ГА дава власт на 

щатския старейшина в щатския офис, който има авторитет над всички локални 

църкви. 

4. Управителния съвет на локалната църква се избира от местното събрание. Той 

контролира всичко свързано с имуществото на локалната църква. Управителния 

Съвет е отговорен това имущество да бъде използвано изключително за 

нуждите на Божия Църква. 

5. Когато локалната църква бива приета в Божия Църква се обвързва с всички 

решения на ГА – доктринално и политически, като трябва да възприеме 

Ученията на Божия Църква. 
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ЧЛЕНОВЕ 
І. Процедура за приемане на членове в църквата 

А: Църковно Членство: 

Отговорност на пастора е да следи дали всички хора са подходящи (на 

разположение) за членство и дали са информирани относно доктрините, 

поученията, управлението и собствеността на БЦ. Пастора е длъжен да информира 

всички, които кандидатстват за членство по един от следните начини:  

1. Да съветва бъдещите членове насаме, относно изискванията и отговорностите 

към тях. 

2. Да провежда специални кандидат-членски класове, в които да се разясняват 

изискванията за членство. 

3. Да чете и обяснява членските изисквания на общо събрание. 

 

ІІ. Локално Църковно Ръководство 

Ние затвърждаваме Духовния образец на старейшините и дяконите: 

Деяния на Апостолите 6:1-7 1 Тимотей 3:1-13, 4:14; 

2 Тимотей 2:22   Тит 16:9 

 

ІІІ. Локалната Църква – Част от Асамблеята 

1. Локалните църкви, чиито имена са официално регистрирани към БЦ – 

Кливланд, Тенеси са резултат от вярната служба на служителите и 

представителите на ГА. Когато тези църкви биват приети от представителите на 

ГА, те стават и съставляват част от ГА. По тази причина не е признато правото 

на никоя църква да се отцепва от ГА. ГА ще се отнася индивидуално към 

членове с доказано нелоялно поведение към ръководството и ученията, 

оповестявани от ГА. Същото важи и за членове, които внасят безредие. 

2. Ако църквата е организирана и откаже да възприеме Ученията на ГА, не може 

да бъде призната от ръководството (никое ниво на църковно ръководство) като 

Божия Църква. 
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ІV. Изисквания 

А: Изключване при отсъствие. 

Членове, които не присъстват на редовните служби, трябва да бъдат изключени 

от църквата, в която членуват, освен ако имат основателна причина за 

отсъствието. Става въпрос за продължително отсъствие, не за няколко 

пропуснати служби. 

Б: Нашето становище срещу хазарта. 

Тъй като БЦ вярва, че хазарта противоречи на Християнските принципи и 

практики, продължава да се притивопоставя на злото и хазарта и подтиква 

членовете си да показват чрез поведението си вяра във високите стандарти на 

святост, като изисквания към всички вярващи. 

В: Святост и Скромен Живот 

1 Йоан 2:15-16 “Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой 

света, в него няма любов към Отца. Защото нищо що е в света – страстта на 

плътта, пожеланието на очите, и тщестлавието на живота – не е от Отца, но е от 

света”. 

1 Тимотей 2:9 “Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със 

срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи 

дрехи”. 

1 Петрово 3:3-4 “Вашето украшение да не е външно, сиреч, плетене на косата, 

кичене със злато или обличане на скъпи дрехи, но скришния в сърцето живот, с 

нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога”. 

 

ЧЛЕНСТВО 
І. Прехвърляне на членство. 

1. Когато член се мести от една църква в друга църква, от околността би трябвало 

да му се издаде препоръчително писмо (при поискване) в съгласие с писанието: 

“Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в 

Кенхрея, да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да и 

помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, 

както и на самия мене”. Римляни 16:1-2 

2. Ръководителите трябва да показват грижа и заинтересованост, докато спомагат 

преместването. 
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3. Името на този член трябва да стои в църковния регистър докато не се получи 

официална молба за прехвърляне. 

ІІ. Членски Регистър 

Пасторът и църковният счетоводител трябва да поддържат точен членски 

регистър. Да поддържат връзка с членове, които нямат възможност да 

посещават редовно службите, също така и членове, които са на военна служба.  

ІІІ. Отлъчени / Изключени  Членове 

1. Тези, които са били отстранени от локалната църква, не бива да бъдат приемани 

за членове в друга църква, докато не бъдат устанивени взаимоотношенията на 

църковно събрание с локалната църква, от която са изключени. 

2. В случай, че отлъчените членове биват издигнати от тези, които имат авторитет, 

(като например: да ги назначат за учители в неделното училище, или ги 

изтъкват по някакъв друг начин) особено, ако са били изключени в следствие на 

протест от църквата, това ще бъде сметнато за нелоялна постъпка и с всички, 

които са въвлечени ще бъде процедирано както следва. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 
І. Цел 

Църковната конференция е събрание, имащо за цел обсъждането на всяка една 

работа, необходима за функционирането на локалната църква. 

 

ІІ.  Редовната конференция, включва всички членове и е свикана на редовно 

обозначена дата от пастора или областния старейшина. 

 

Конференцията има за цел да информира църквата относно финансовото й 

състояние. На конференцията също така ще се обсъди всеки един въпрос, който се 

отнася до църквата, от пастора и Църковния съвет. 

За редовната конференция трябдва да бъде съобщено най-малко 10 дни преди 

определената дата. 

 



ПАСТОР 
 

І. ПОСОЧВАНЕ НА ПАСТОРИ 

1. Правото да посочва пастор, принадлежи на щатския старейшина. 

2. Локалните църкви трябва да се въздържат от визиране на пастор, докато 

подобно действие не е авторизирано от щатския старейшина. 

3. Щатския старейшина ще посочи избрания пастор, след като се консултира с 

областния старейшина и след като даде възможност на членовете от локалната 

църква да изразят мнението си относно избора на пастор. 

4. Щатския старейшина може да организира допитване до членовете (от 16 години 

нагоре), когато има очевидно отклонение в духовното състояние и успех на 

локалната църква. 

5. Изисква се подписът на членове, които изразяват пасторско предпочитание на 

бюлетините за пасторски избор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МНЕНИЕ ЗА ПАСТОРСКО 

ПРЕДПОЧИТАНИЕ 
 

1. Име на Църквата ________________________________________ 

2. Вие член ли сте на тази Църква?     ДА  НЕ 

3. Редовно ли посещавате службите?      ДА  НЕ 

4. Давате ли десятъка си редовно в тази Църква?   ДА  НЕ 

5. Препоръчвате ли смяна на Пастора?    ДА  НЕ 

6. Ако отговора Ви на предният въпрос е “ДА”, кого бихте препоръчали 

за пастор?  _________________________________________ 

Подпис  _________________________________________ 
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ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА 

НА ПАСТОРА 
 

Когато пасторът пожелае да бъде сменен, трябва да представи писмена молба 

до щатския старейшина, който от своя страна трябва да държи тази молба в пълна 

тайна, освен от хората, които са въвлечени в текущия процес. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЗКА НА МИРЯНИТЕ 

С ЩАТСКИЯ СТАРЕЙШИНА 
 

Щатското старейшинство обслужва двете: ръководството/служителите и 

обикновените християни (миряни). За това, когато лоялни членове от местната църква, 

които редовно си дават десятъка, проявяват загриженост относно благоуспяването на 

църквата, те имат право и привилегията да се свържат с техния щатски старейшина, 

след като вече са се свързали с техния пастор и областния старейшина. 

 

Всички изразени мнения ще бъдат съобщени на пастора и областния 

старейшина, включително имената на хората изразили такава заинтересуваност. Тези 

мнения трябва да бъдат писмени – не като част от петиция. 

 

Асистент на Пастора 
 

1. Църквата и пасторът имат право да предложат кандидат за пасторски асистент. 

Този кандидат трябва да бъде одобрен от щатския старейшина.  

2. Пасторската съпруга трябва да бъде сметната като неподходяща за пасторски 

асистент. 
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ЦЪРКОВЕН И ПАСТОРСКИ СЪВЕТ 
 

І. Избор 

1. Когато локалната църква смята, че е практично да има църковен и пасторски 

съвет, този съвет би трябвало да бъде избран от управляващото тяло на 

църквата, състояща се от лоялните й членове. Членовете на Църковният и 

Пасторският съвет трябва да бъдат лоялни мъже, членове на локалната църква. 

2. Този съвет трябва да се преизбира всеки 2 години чрез тайно гласуване. 

3. Може да се използва система на въртене, в която членовете от съвета да служат 

определен период от време.  

4. В случай, че се освободи място в съвета между изборите поради смърт на 

титуляра, поради негодност или поради, каквато и да е друга причина на 

неквалифицираност, пастора трябва да представи на управляващото тяло на 

локалната църква имената на двамата мъже, спечелили най-много гласове по 

време на гласуването, така че един от тях да бъде избран. Тези двама могат да 

бъдат избрани по време на редовните избори, за да попълнят свободното място. 

 

ІІ. Големина и председателство 

В Църковния и Пасторски Съвет трябва да участват:  

Членове до 100 – не по малко от трима (3) съветника 

Членове от 101 до 225, не по-малко от петима (5)съветника 

Пасторът ще служи като председател на църковния и пасторския съвет. Той 

трябва да свиква всички редовни месечни или тримесечни срещи. При нужда също 

така може да свиква специални събрания. Не може да се свиква събрание без знанието 

на пастора, областния старейшина или щатския старейшина. 

 

ІІІ. Квалификации за Църковен и Пасторски Съвет (Деяния 6:3) 

За да може някой да служи в Църковния и Пасторски съвет, трябва да бъде член 

от мъжки пол. 

1. Лоялен член на църквата, спазващ ученията й; 

2. Кръстен със Святия Дух; 

3. Верен в даването на десятък; 

4. Да посещава редовно богослуженията; 
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5. Да работи в хармония с локалната църква, щатската и генералната основна 

програма; 

6. Да отразява и спомага прогреса на църквата; 

 

ІV. Задължения и отговорности 

1. Църковния и пасторски съвет, под ръководстото на пастора, трябва да 

представи генерални и щатски програми с високи цели на църквата. 

2. Съветът трябва да работи в хармония с пастора и да му помага в църковната 

институция и църковни програми в следните области: 

 

ДУХОВНА 
Съветът, под ръководството на пастора, трябва да окуражава духовното 

израстване на местното събрание, като набляга на личното четене  на Библията, 

молитвата, четене на Библиятата, семейното  посвещение, даването на десятък и 

дарение, Християнското служение и лично свидетелство; 

 

ФИНАНСОВА 
 

Съветът, под ръководството на пастора, трябва да одобри разпределянето на 

средствата в църковните фондове. (Това не включва парите събрани от женско 

служение). Всички главни разходи трябва да бъдат одобрени от църквата на 

конференция. Хората от църквата трябва да определят каква сума е “голям разход”; 

 

ФИЗИЧЕСКА 
 

Съветът, под ръководството на пастора, трябва да снабди и поддържа 

подходящи сгради за църковните събрания и подходящо място (резиденция) за 

пастора. Църковният и пасторският съвет трябва да следи, дали цялата църковна 

собственост е правилно застрахована и освободена от такси, когато щатското 

правителство предвижда такова освобождение (от такси). 
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ЦЪРКОВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 

І. Избор 

1. Църковният счетоводител трябва са бъде посочен от пастора и одобрен от 

съвета и/или от църковното тяло. 

2. Църковният счетоводител или член от съвета може да служи като секретар на 

църковния и пасторски съвет. 

3. Всяка локална църква трябва да даде на счетоводителя копие от настоящите 

“Минути от Генералната Асамблея”, като препоръчаната система на Божия 

Църква трябва да се използва във всички църкви. 

 

ІІ. Квалификации ца църковния счетоводител. 

За да служи като църковен счетоводител, човекът трябва да бъде: 

1. Лоялен член на църквата, спазващ ученията й; 

2. Кръстен със Святият Дух; 

3. Верен в даването на десятък; 

4. Да посещава редовно богослуженията; 

5. Да изпълнява задълженията си със съгласието на пастора и под неговото 

наблюдение; 

6. Да работи в съгласие с църковната програма, да показва съдействие в 

поведението си и да спомага за  прогреса на локалната църква; 

7. Всички изключения на гореспоменатите квалификации трябва да бъдат 

удобрени от щатския старейшина. 

 

ІІІ. Отговорности и задължения на църковния счетоводител 

Църковният счетоводител трябва: 

1. Да установи и поддържа точен списък на данните на организацията на църквата 

и всяка друга важна информация, относно локолната църква;  

2. Да води точен списък с имената и адресите на всички членове от локалната 

църква; 

3. Да рапортува всеки месец на Генералния секретар – счетоводител на МАР 

(Moving  Active Pentecostals) служителските форми, имената и адресите на 

всички членове, които се преместват от локалната църква в друга област; 
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4. Да записва и поддържа точни минути от всички църковни конференции и 

бизнес транзакции (заеми, имуществени транзакции и т.н.) 

5. Да поддържа точен списък от локалните църковни конференции и разходи в 

църквата доколкото е възможно; 

6. Да приготви и изпрати копие от месечния доклад до Генералния Секретар – 

счетоводител и едно копие до щатския старейшина до пето число на всеки 

месец на (докладни) формите, предвидени от офиса на Генералния Секретар; 

7. Да приготвя финансов отчет за всяка тремесечна конференция; 

8. Да дава на пастора подробен списък (точка по точка) от всички приходи и 

разходи за всяка седмица; 

9. Да изразходва пари от църковната каса под ръководството на пастора. Пасторът 

и касиерът са тези, които трябва да подписват всички чекове. 

 

ФИНАНСОВА СИСТЕМА 
 

І. Финансов комитет 

Поради нарастващата отговорност към тези, които се занимават с финансите в 

локалните църкви, всяка църква трябва да има финансов комитет. 

 

А. Избор: Финансовия комитет трябва да се състои от касиера и двама члена от 

църквата. Членовете трябва да бъдат избирани ежегодно от църковния и 

пасторски съвет или църквата. 

Б. Квалификации на членовете на финансовия комитет 

1. Лоялен член на църквата, спазващ ученията й; 

2. Кръстен със Святия Дух; 

3. Верен в даването на десятък; 

4. Посещаващ редовно богослуженията; 

5. Изпълняващ задълженията си със съгласието на пастора и под неговото 

наблюдение. 

6. Работещ в съгласие с църковната програма, показващ съдействие в 

поведението си и спомагащ за прогреса на локалната църква; 

 

В: Задължения и отговорности на финансовия комитет: 

1. Да получава и брои всички пари; 
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2. Да подготвя фондове за депозит; 

 

ІІ.  Десятък 

1. Всички членове и служители трябва да дават десятъка си в църквата, в която 

членуват. 

2. Локалните  касиери трябва да пращат 5 % от всички десятъци на Генералния 

секретар – счетоводител в Кливланд, Тенеси с техния финансов доклад и равна 

сума (5%) на щатския касиер с всеки месечен доклад. Остатъкът трябва да бъде 

за поддръжка на пастора. 

3. Пасторът, щатският старейшина и локалната църква могат да решат остатъка от 

десятъка да се използва за осигуровка на служението. Църкви, които имат 

остатък от десятъците се окуражават да спонсорират работата в няколко нови 

полета вътре в щата, или в някои мисионерски области. 

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПОСВЕЩЕНИЯ 
 

І. Духовен Пример 

Ние ще демонстрираме нашето посвещение на Христа чрез практикуване на 

духовната дисциплина; ще демонстрираме нашето посвещение към тялото Христово 

чрез лоялност към Бога и посвещение към Неговата Църква; и ще демонстрираме 

нашето посвещение към делото на Христа, като бъдем добри служители. 

 

А. Практикуване на Духовна Дисциплина 

Духовната дисциплина включва практики като молитва, хваление, поклонение, 

изповед, пост, размишление и изучаване. Чрез молитвата ние показваме нашето 

доверие в Бог Йехова, снабдителя на всички добри неща, и признаваме нашата 

зависимост от Него – да снабди нашите нужди и нуждите на другите. (Матей 

6:5-15; Лука 11:1-13; Яков 5:13-18). 

Чрез личното и публично поклонение ние благославяме Бога, имаме общение с 

Него и сме снабдени ежедневно със духовно обогатяване и растеж в благодат. 

През време на пост се приближаваме до Бога, размишляваме за мъките на 

Христос и дисциплинираме себе си като се предаваме на контрола на Святия 

Дух във всички сфери на нашия живот. (Матей 6:16-18; 9:14-17; Деяния14:23). 

Чрез изповед на греховете ни пред Бога ние сме уверени че имаме опрощение (1 
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Йоан 1:9-2:2). Изповядването пред други вярващи ни дава възможността да 

искаме застъпническа молитва от другите и да носим едни на други нашите 

теготи (Галатяни 6:2; Яков 5:16). Чрез размишляване и изучаване на Божието 

Слово ние увеличаваме нашия духовен разтеж и се подготвяме да водим и 

поучаваме другите в истината на Писанията (Исус Навин 1:8; Псалом 1:2; 2 

Тимотей 2:15, 23-26). 

 

Б. Лоялност към Бог и Посвещение към Църквата 

Живеенето като Христови последователи изисква изпълнение на нашите 

задължения към тялото Христово. Ние се събираме редовно с други членове на 

църквата за да величаем и хвалим Бог и да слушаме Неговото Слово (Матей 

18:20; Йоан 4:23; Деяния 2:24, 46, 47; 12:24; Евреи 10:25). Неделята е 

Християнският ден за поклонение. Като Господен ден, споменава 

възкресението на Христос от мъртивите (Матей 28:1) и трябва да бъде 

използван за поклонение, общение, Християнски служение, поучаване, 

евангелизъм и изявление (Деяния 20:7; Римляни 14:5, 6; 1 Коринтяни 16:2; 

Колосяни 2:16, 17). Ние трябва да се погрижим за финансовите нужди на 

църквата, като даваме нашият десятък (Маляхия 3:10; Матей 23:23) и дарения (1 

Коринтяни 16:2; Коринтяни  8:1-24; 9:1-15). Наше задължение е да уважаваме и 

да се подчиняваме на тези, на кито Господ Исус Христос е поставил  над нас в 

църквата (1 Солунци 5:12, 13; Евреи 13:7, 17). Упражняването на авторитет 

трябва да бъде повече като духовен пример, отколкото като господари над 

Божието стадо (Матей 20:25-28; 1 Петрово 5:1-3). Още повече нашето 

подчинение трябва да бъде изявление на духовна благодат – смирението 

(Ефесяни 5:21; 1 Петрово 5:5, 6). В заключение ние трябва да избягваме 

присъединяването към общества, изискващи полагането на клетва. Такива 

общества може да изглеждат духовни по характер, но с изискването на полагане 

на клетва са в противоречие с духовното обхождане на Християнството (Йоан 

18:20; 2 Коринтяни 6:14-18). Християните не трябва да принадлежат към 

общества или структури, които изискват клетва за вярност, заместваща или 

изключваща тяхното общение с Христа (Матей 12:47-49; Йоан 17:21-23). 

В. Да Бъдем Добри Служители 

В Писанията целомъдрието, добродетелта, пестеливостта и простотата са на 

почит, но пороците на прахосването, самохвалството и суетата са официално 
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забранени (Исая 55:2; Матей 6:19-23). Живеенето на добър и трезвен живот 

изисква разумно и умерено използване на нашите временни благословения, 

включително време, таланти и пари. Като добри служители, ние трябва да 

използваме времето си по най-добрия начин и работа, и почивка (Ефесяни 5:16; 

Колосяни 4:5). Пропиляването на свободното време е деградиращо (2Солунци 

3:6-13; 1Тимотей 5:13), но назидателното използване на времето донася 

вътрешно обновление. Цялата ни работа и свободно време, трябва да бъдат 

използвани за прослава на Божието име (1Коринтяни 10:31). Като добри 

служители ние трябва да използваме напълно нашите духовни дарби (Римляни 

12:3-8; 1 Коринтяни 12:1-11, 27-31; Ефесяни 4:11-16; 1 Петрово 4:9-11) и 

естествени таланти (Матей 25:14-30) за Божия Слава. Като добри служители 

ние  трябва да осъзнаваме, че разумното използване на парите е основна част от 

Християнския икономически живот. Бог е поверил тези временни 

благословения на нашето доверие (Матей 7:11; Яков 1:17). 

 

ІІ. Морална чистота 

Ние ще се занимаваме с тези активности, които прославят Бог в нашите тела и 

избягват задоволяването на похотите на плътта. Ние ще четем, гледаме и 

слушаме неща, които имат положително влиние върху нашето духовно 

съществуване. 

А. Прославяне на Бога в нашите тела 

Нашите тела са храм на Святия Дух и ние трябва да прославяме Бога с нашите 

тела (Римляни 12:1; 1Коринтяни 6:19, 20; 10:31). Ние трябва да вървим в Духа, 

като избягваме задоволяването на похотите на плътта (Галатяни 5:16). Примери 

на плътско поведение, което не прославя Бога са отбелязани в няколко пасажа 

от Писанията (Римляни 1:24; 1Коринтяни 6:9, 10; Галатяни 5:19-21; Откровение 

21:8). Между тези греховни практики, публично порицавани (забранени) в тези 

писания са хомосексуализъм, блудство, светско даржание (като омраза, завист, 

ревност), корумпирани комуникации (като клюка, изблици на гняв, мръсни 

думи). Кражба, убийство, пиянсто и магьосничество. Мaгьосничеството е тясно 

свързано с окултни практики, които са забранени от Бога и водят до 

поклонничество на Сатана. 
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Б. Четене, гледани и слушане 

Литературата, която четем, програмите, които гледаме и музиката, която 

слушаме дълбоко ефектира нашите чувста, мисли и поведение. Наложително е 

Християните да четат, гледат и слушат неща, които вдъхновяват, насочват и 

предизвикват желание за по-висок план на нашия живот. По тази причина, 

литература, програми и музика, които имат светско или порнографско 

съдържание, трябва да не се посещават (или гледат по телевизията) филми или 

театрални представления с неморално съдържание (Римляни 13:14; Филипяни 

4:8). 

 

В. Неща, от които зависи нашето духовно благоденствие 

Уползотворяването на свободното време на Християнина трябва да бъде 

характеризирано от тези занимания, които не са назидателни както персонално, 

така и за тялото Христово (Римляни 6:13; 1Коринтяни 10:31, 32). Ние трябва да 

избягваме места и практики, които са светски. Следователно Християните не 

трябва да бъдат част, от какъвто и да е вид забавление, което прилвича 

плътското естество и/или води до дискредитиране на Християнското 

Свидетелство (2 Коринтяни 6:17; 1Солунци 5:21, 22; 1 Йоан 2:15-17). 

ІІІ. Личен интегритет 

Ние ще живеем по начин, който вдъхва доверие и увереност, като събираме 

плодовете на Духа и търсим начин да изявим характера на Христа с цялото ни 

поведение. 

А. Увереност и доверие 

Християнинът трябва да бъде достоен за доверие, стабилен и човек, който 

държи на думата си (Матей 5:37; 1 Петрово 2:11, 12). Поради тази причина 

полагането на клетва е в противоречие  с достойнството и би трябвало да се 

избягва между християните (Матей 5:34-37; Яков 5:12). Христос чрез 

наставление и пример ни учи да обичаме враговете си и да предпочитаме 

нашите братя и сестри (Матей 5:43-48; Римляни 12:10; Филипяни 2:3; 1Йоан 

3:16). Ние трябва да се обхождаме по начин, по който да доведем другите до 

Христос (Матей 5:16; 1 Коринтяни 11:1). 

Плодовете на Духа 

Ние трябва да живеем в Духа, и да изявяваме плода  (Поведение и действия) на 

Духа, като не изпълнявеме пожеланията на плътта (Галатяни 5:16, 22-25; 1 Йоан 1:7). 
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Взаимоотношения на доверие с другите са резултат от естествения разтеж, когато сме 

в правилно общение с Господ Псалом 1:1-3; Матей 22:37-40). Липсата на плодове в 

нашия живот подлежи на осъждение (Матей 7:16-20; Лука 13:6-9; Йоан 15:1-8). 

Б. Христовия характер 

Любов към ближния е отличителен белег на Живот с Христос (Йоан 13:34, 35; 

15:9-13; 1 Йоан 4:7-11). Във взаимоотношенията си с Отца, Исус показа 

покорност (Лука 15:3; 1 Петрово 1:22, 23). 

ІV. Отговорности към семейството 

Даваме приоритет на изълнението на семейните отговорности, на запазването 

на неприкосновенността на брака и поддържането на божествен порядък н 

нашият дом. 

А. Приоритет на семейството 

Семейството е основната единица в човешките взаимоотношения, също така е 

от основно значение за църквата и обществото (Битие 2:18-24). Божественият 

произход на семейството, както и неговият основен характер ни налага да дадем 

приоритет на служението към семейстово, както от лична, така и от обществена 

гледна точка. Практикуването на лична дисциплина и целомъдрие трябва да 

започват от дома (Второзаконие 6:6, 7). Поради тази причина нашите семейства 

трябва да основат някъкъв план за семейно посвещение и трябва да положат 

усилия за създаването на Християнска обстановка в дома (1Тимотей 3:3, 4; 5:8). 

Б. Свещенността на брака 

Бракът е установен от Бога и е духовен съюз, в който мъжът и жената са 

обединени от Бога да живеят заедно като едно цяло (Битие 2:24; Марк 10:7). 

Поради божественият си характер, брака е доживотно обвързване, като 

единственото Библейско разрешение за развод е прелюбодейство (Матей 5:32; 

19:9). Сексуални взаимоотношения преди брака или с някой друг освен брачния 

партньор са стриктно забранени от Писанието. (Изход 2014; 1 Коринтяни 6:15-

18). Разбирайки свещенността на брака, партньорите трябва да се стремят да 

поддържат щастливи, хармонични и святи взаимоотношения. В случай на 

развод, църквата трябва веднага да прояви любов, разбиране и съветничество 

към тези, които са въвлечени. Повторен брак на разведени хора трябва да бъде 

предприет след напълното разбиране и пълното предаване на Духовните 

инструкции, свързани с този проблем. (Матей 19:7-9; Марк 10:2-12; Лука 16:18; 

Римляти 7:2, 3 1 Коринтяни 7:2, 10, 11). Ако някой християнин има желание да 
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остане неженен, решението му трябва да бъде уважено и на него да бъде 

гледано като приложима Духовна алтернатива (1Конинтяни 7:8, 32-34). 

В. Божествен Порядък в Дома 

Когато Бог сътвори човека, Той го направи мъж и жена (Битие 1:27). Той им 

даде напълно различни характеристики (1 Коринтяни 11:14, 15; 1 Петрово 3:7), 

като и различни отговорности (Битие 3:16-19; 1 Петрово 3:1-7). Според Божия 

установен ред, съпругът е глава на семейството (Ефесяни 5:22-31; Колосяни 

3:18, 19), родителите трябва да се грижат за възпитанието, отхранването  и 

увещанието на техните деца (Ефесяни 6:4; Колосяни 3:21), децата трябва да се 

подчиняват и уважават своите родители (Изход 20:12; Ефесяни 6:1-3; Колосяни 

3:20). За да може в семейството да има хармония, трябва да се спазва Божият 

установен ред на отговорности. 

 

V. Трезвено поведение 

Ние ще практикуваме трезвено поведение и ще се отстраняваме от активности и 

поведения, които са оскърбителни към нашите ближни или които водят до 

пристрастяване и заробване. 

 

А. Въздържание 

Един от най-важните Християнски добродетели е въздържанието или 

самоконтрол (1Коринтяни 9:25; Тит 1:8; 2:2). Самоконтролът е упоменат, като 

един от плодовете на Духа (Галатяни 5:23). Ние сме поучавани да практикуваме 

както умереност, така и баланс в нашето поведение (Филипяни 4:5). Писанието 

ни казва, че ние имаме изключителна привилегия да контролираме нашето 

мислене и говорене (Филипяни 4:29; Колосяни 3:8). Упражняването на 

самодисциплина отразява силата на Бога в нашия живот (1 Коринтяни 9:27; 2 

Петрово 1:5-11). 

 

Б. Оскърбително поведение 

Библията говори много ясно за това как трябва да бъдем чувствителни към 

нуждите и чувствата на другите, като демонстрация на нашата любов към тях 

(Матей 22:39; Римляни 12:9-21, 13-10; Филипяни 2:3-5). Необходимо е да 

контролираме нашето поведение, така че то да не бъде оскърбително към 

другите . (Римляни 14:13-21; 1 Коринтяни 8:9-13). Както Христос, така и ние 
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трябва да се държим към другите по същия начин – да не ги осъждаме само 

според тяхното външно поведение (2 Коринтяни 5:16). Нашите 

взаимоотношения трябва да се характеризират чрез толеранто уважение към 

разликите на другите (Римляни 14:2, 3; 1Кориняни 8:8; Ефесяни 4:2; Колосяни 

3:13; 1 Тимотей 4:1-5). 

В. Пристрастеност и попадане под робство (Заробване) 

Една от главните блага на Свободата в Христа, е свобода от господарството на 

негативните сили (Йоан 8:32; 36; Римляни 6:14; 8:2). Съветвани сме да не се 

поставяме отново под принудително обвързване или робство (Галатяни 5:1). 

Поради тази причина, Християните трябва да се въздържат напълно от всички 

алкохолни напитки и други химически субстанции, които нарушават  

настроението или карат човека  да свиква с тях. Също така трябва да се 

въздържат то тютюн, под каквато и да е форма, марихуана и всички други 

субстанции, към които се привиква. Трябва де се въздъжат от всякакви 

активности (като хазард, сладострастие или чревоугодничество), които 

оскверняват тялото като храм на Бог или които контролират или заробват духа, 

направен свободен в Христа (Притчи 20:1; 23720-35; Исая 28:7; 1 Коринтяни 

3:17; 5:11; 6:10; 2 Коринтяни 7:1; Яков 1:21). 

VІ. Благоприлична външност 

Ние ще демонстрираме Библейския принцип на скромност, чрез нашия вид и 

начин на обличане, така че да усъвършенстваме нашето Християнско 

свидетелство. Нашият външен вид не трябва да демонстрира гордост, 

претрупаност или сладострастие. 

A. Благоприличие 

Според Библията, благоприличието е вътрешна духовна благодат, непорочни 

мисли и поведение, нямащи нищо общо с всичко неприлично и нечисто, като 

носенето на ярки крещящи и непристойни дрехи или цинично поведение  

(Ефесяни 4:25, 29, 31; 5:1-8; 1 Тимотей 2:9, 10). Това означава че 

благоприличието включва нашият външен вид, начин на обличане, начин на 

говорене и поведение и може да бъде приложено във всички ситуации. 

Главният въпрос тук е – дали нашият стил е угоден на Бога. 

 

Б. Нашият живот, характер и облик се влияят от начина, по който се представяме 

от стила на обличане. Писанието ни съветва – “Не се съобразявайте с този 
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свят”, което ни напомня, че нашият начин на обличане трябва да бъде скромен 

и благоприличен (Римляни 12:2; 1 Солунци 5:22, 23). На Бог не му е неугодно 

ако ние се обличаме хубаво и се грижим добре за външния ни вид, но преди 

всичко ние трябва да търсим духовната красота, която не идва отвън чрез 

киченето със скъпоценности, обличането на скъпи дрехи или гримиране, но от 

добри дела, непорочно говорене и тих и смирен дух (Филипяни 4:8; 1 Петрово 

3:3-5). 

 

 

В.  Гордост, претрупаност и сладострастие 

Като богобоязливи хора, ние не трябва да се подаваме на похотите на плътта и 

да избягваме да се обличаме по начин, който поощрява неморални мисли, 

поведение или начин на живот (Галатяни 5:13-21; 1 Петрово 2:11; 2 Петрово 

1:4). Нашата красота не зависи от претрупани и разголени дрехи; 

екстравагантно, скъпо облекло, нито зависи от употребата на скъпоценности 

или козметика, а от нашите взаимоотношения с Христос. Прекаленото кичене, 

независимо дали дрехи или скъпоценности, като външен показ на стойността на 

нашата личност е противно на духовното поведение (Яков 2:1-4) 

 

VІІ. Социални задължения 

Нашата цел е да изпълним нашите задължения към обществото, като бъдем 

добри граждани, да поправяме социалните неправди и да запазваме святостта на 

живота. 

А. Добри граждани 

Като Християни, ние сме жители на Божието Царство, както и на социалният 

ред на този свят. Послушанието към Бога ни принуждава да действаме по 

отговорен начин като граждани на нашата страна (Марк 12:13-17; Римляни 

13:1-7; 1 Петрово 2:13-17). Ние трябва да подкрепяме държавния закон и ред; 

Да имаме нашите лидери в предвид и да се молим зя тях; да участваме в 

училищните, обществение и правителстветите дейности; да упражняваме 

правото си на гласуване и да издигаме нашият глас по повод на всичи ясно 

очертани морални въпроси. Господният закон стои над всичко, но ние трябва да 

се покоряваме на законите на нашата страна дотолкова, доколкото те не са в 

конфликт с нашето подчинение към Бога (Деяния 5:29). Когато се наложи да 
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сме в несъгласие с практиките и изискванията на правителството, разногласието 

трябва да произлиза от загрижеността ни да стоим зад това което е право, а не 

от желание за създаване на раздори. 

Б. Поправяне на социалните неправди 

Любовта към всички и признаването на всички хора като равни пред Бога 

(Деяния 10:34;17:26) ни принуждава да предприемем всички необходими мерки 

за подобряването на положението на тези, които са непривилегировани, 

отхвърлени, гладни, бездомни, ущетени, жертви на гонение и подтисничество 

(Матей 22:39; Римляни 13:8-10; 1 Йоан 3:17). Във всички наши дела, трябва да 

сме чувствителни към човешките нужди (Лука 10:30-37; Яков 1:17) и да стоим 

срещу расовата и икономическа дискриминации. Всеки човек трябва да е 

свободен да се покланя и да участва в живота на църквата без значение от 

неговият пол, раса, цвят, социален клас или националност. 

В. Запазване на свят живот 

Сам Бог сътвори живота (Битие 1:1-3); Поради тази причина, наше задължение 

пред Бога е да се грижим, както за нашия личен живот, така и за живота на 

другите. Ако обстоятелствата налагат, ние трябва да сме готови да рискуваме 

собственият си живот за другите (Йоан 15:13); но основното правило е, че ние 

тряба да уважаваме физическия живот и да използваме всичко възможно, за да 

го продължаваме. Тъй като Сам Бог сътвори живота, само Той може да реши 

кога живота да свърши (Псалом 31:14-15). Човешкият зародиш е свят и 

благословен от Бога и поради таи причина ние вярваме, че е наша отговорност 

да се грижим за живота на неродените (Еремия 1:5; Лука 1:41). Ние сме твърдо 

убедени че аборта, безболезненото умъртвяване на старите хора (еутаназия), 

умствено увредените, неизлечимо болнните и инвалидите заради лично 

удобство, социално, корегиране или икономическа полза са морално грешни. 

Още повече ние вярваме, че е наше задължение като християни да се грижим за 

земята и природните ресурси. В началото Бог даде на човека да владее над 

земята (Битие 1:26-30). Това обаче не означава, че Той ни е дал разрешение да 

замърсяваме нашата околна среда или да пропиляваме природните ресурси. 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

І. Новорождение 
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1. “Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието Царство” 

(Йоан 3:5). 

2. Рождението от вода е естествено или духовно? Естествено, “Роденото от плътта 

е плът, а роденото от Духа е дух” (Йоан 3:6) 

ІІ. Църковни Обряди 

А. Водно Кръщение 

1. Водното кръщение е напълно потапяне във водата и след това излизане от нея. 

2. Водното кръщение не е врата към църквата, на акт на подчинение след като 

някой повярва. 

3. Ние признаваме потапянето като духовен метод на водно кръщение. Ние 

препоръчваме на нашите последователи да бъдат кръстени от служител, който е 

кръстен със Святия Дух. Като се има в предвид, че апостолите даваха водно 

кръщение и преди и след Петдесятница, оставяме това да бъде решено 

индивидуално от всеки и не би трябвало да изключваме никой, който е съгласен 

неговото кръщение да бъде извършено в името на Отца, Сина и Святия Дух. 

4. Водното кръщение трябва да бъде извършено от ръкоположен служител и да 

бъде така, както Исус е упълномощил в Матей 28:19 – “Кръщавайте ги в Името 

на Отца, Сина и Святия Дух”. 

5. Ние даваме правото да бъдат издавани сертификати за водно кръщение и 

препоръчваме те да бъдат издадени от служителя, извършил водното кръщение. 

 

В. Господна Вечеря и Умиване на Нозете 

Предмета на Господната вечеря и умиването на нозете бе обсъждан и Асамблеята 

стигна до заключението, че и за двете се говори в Новия Завет и може да се 

практикуват в една и съща служба или по различно време – в зависимост от решението 

на локалната църква. За да се запази единство в тялото и за да се подчиним на 

Свещеното Слово, препоръчваме всеки един член да се включи в тези свещени 

служения, които трябва да се провеждат един или повече пъти на година. 

 

ІІІ. Семейно Поклонение 

 Семейното поклонение бе разгледано и Асамблеята препоръчва и поощрява 

семействата в църквите да провеждат такава важна служба поне ведръж дневно, във 

време удобно за семейството. Родителите да започнат възможно от най-ранна възраст 

да поучават децата си на почит и уважение към Бог и към себе си, чрез внимателното и 
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грижливо слушане и четене на Божието Слово и коленичене по време на молитва. 

Препоръчва се на пасторите и дяконите в църквата да използват влиянието си и да 

положат изключителни усилия в окуражаването на всяко едно семейство в църквата, 

да се включи в това упражнение на посвещение всеки ден. 

 

ІV. Развод и Повторен Брак 

1. Всички предишни правила, относно развода и повторния брак да бъдат 

ревезирани, както следва: Всички, които са напуснали партньора си поради 

прелюбодейство, развели са се и са се оженили повторно, могат да 

кандидатстват за членство в Божията Църква. 

2. Тъй като злото на развода се е разраснало до такъв застрашителен размер и 

Божията Църква е  свята институция, предупределена да служи на най-добрите 

интереси на човечеството, бе решено, че ние потвърждаваме нашата 

традиционна позиция относно неприкосновеността/святостта на семейството и 

брачните обещания, и че и двете трябва да останат ненарушени за 

предпазването на нашата национална сигурност. Тъй като имаме в предвид, че 

тези социални тенденции имат пагубно влияние над семейството, църквата и 

нацията, служителя/пастора на църквата трябва да бъде пример за Християнски 

благоприличие и неговият брачен статус трябва да е над всяко съмнение. 

Служението на Божията Църква, трябва да бъде от най-висш характер – 

служение, чиито морални и духовни примери поощряват развитието на 

Християнски характер, толкова необходим за националната чест на нашата 

страна и за запазването на нашите Християнски принципи. 

V. Братства и Тайни Организации 

1. Божия Църква е против членовете й да принадлежат към такива Братства.  

2. Ако някой иска де се присъедини към църквата, но има застраховка към 

братство или тайна организация, той може да продължи застраховката си, но 

трябва да престане да посещава техните тайни срещи. 

VІ. Божествено Изцеление 

 Препоръчваме нашите хора в свидетелство на Божественото изцеление да се 

въздържат от изявления, които полагат упование на доктори или употреба на 

лекарства. Проповядване и свидетелстване за Божественото Изцеление е привилегия, 

даваща цялата слава на Бога. 
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VІІ. Боева Военна Служба 

Божията Църква вярва, че нациите могат и трябва да разрешават проблемите си 

без война. В случай на война, ако член на църката е обвързан с военна служба, няма да 

навреди на статуса му на член на църквата. В случай, че член от църквата е призован за 

военна служба, но има добросъвестни възражения относно влизане в битка, църквата 

ще го подкрепи и неговите конституционни права. 

 

VІІІ. Тютюн 

Генералната Асамблея се съгласи единодушно да застане в опозиция срещу 

употребяването на тютюн под каквато и да е форма. 

ІХ. Въпрос и Отговор 

В: Трябва ли тези, които не дават десятъка си в църквата да имат право на 

глас? 

О: Ако даден член не е достатъчно заинтересуван от църквата за да я 

подкрепя със своя дсеятък, то такъв би трябвало да има достатъчно 

уважение към църквата да мълчи на църковните събрания. 

 

ЦЪРКОВНА СОБСТВЕНОСТ 
I. Божията Църква (Кливланд, Тенеси) има централизирана (според законното 

определение –йерархическа) форма на управление. Генералната Асамблея (ГА) е най-

високият авторитет и управлява имуществото и всички църковни собствености – 

имуществени и лични. Цялата собственост се съхранява за употреба от членовете, 

казва ГА. 

 

ІІ. Авторитет на Генералната Асамблея 

Генералната Асамблея на Божията Църква (Кливланд, Тенеси) е организирано 

тяло, имащо пълен авторитет да посочва ученията, управлението, принципите и 

практиките  на всички локални църкви от Генералната Асамблея. 

1. Генералната Асамблея управлява целият процес (включително притежанието на 

всички имуществени и лични собствености) на Божията Църква (Кливланд, 

Тенеси) на всички структурни нива: международно, национално, 

щатско/териториално, общинско и локално. 

2. Локалните църкви, чиито имена са официално регистрирани към Божията 

Църква (Кливланд, Тенеси) са резултат от вярната служба на служителите и 
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представитилите на ГА, те стават и съставляват част от ГА. По тази причина не 

е признато правото на никоя църква да се отцепва от ГА. ГА ще се отнася 

индивидуално към членове, с доказано нелоялно поведение към ръководството 

и ученията, оповестявани от ГА. Същото важи за членове, които внасят 

безредие. 

ІІІ. Система на Управление и Собственост 

 Вярвайки, че централизираната форма на управление е Библейският  (Деяния 

15:13-29) стандарт за нашите църкви, Божията Църква (Кливланд, Тенеси) от рано 

прие такава форма на управление и действа в съгласие с централизираната форма на 

управление. 

Поради което: 

1. Системата на управление на  Божията Църква (Кливланд, Тенеси) относно 

притежанието на имуществените и личните собствености се отразява директно 

на религиозното убеждение че централизираната  (според законното 

определение “йерархическа”) форма на управлене е Библейски закон. 

2. Документа за притежание на всички имуществени и лични собствености, 

притежавани в момента или придобити по-късно от Божията Църква (Кливланд, 

Тенеси) на всяко структурно ниво трябва да бъде държан от и/или придвижен и 

прехвърлен на избраните или посочени попечители и тейните замесници от 

кабинета на попечителите за използване и полза  на Божията църква (Кливланд, 

Тенеси). Всяко превозно средство и недвижимо имущество трябва да съдържат 

необходимите попечителски клаузи под заглавието “Документи”, както е 

упоменато по-долу в секция V. 

3. Щата, съвета, борда, локалната църква, индивидуалната личност или друга 

единица от локалната Божия църква не могат да задължават Финансово 

Божията църква (Кливланд, Тенеси), без специфично уполномощено писмено 

съгласие от Генералния Изпълнителен Комитет. 

ІV. Цялото недвижимо имущество е собственост под опеката на Божията църква 

(Кливланд, Тенеси). 

Документите за притежание на всички имущества, държани на генерално или 

щатско/териториално ниво или от локалната църква, Трябва да бъдат предадени на 

попечителството на Божията църква (Кливланд, Тенеси), обект на обезпечаване, 

посочен в Минутите от Генералната Асамблея. Ако някой член или членове от части 

или изцяло, реши да се отцепи от Божията Църква (Кливланд, Тенеси), или 
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предприеме акции противни на начините на управление на Божията Църква 

(Кливланд, Тенеси) става ясно, че притежаването на цялото имущество – и недвижима 

собственост и лична остава за Божията Църква (Кливланд, Тенеси). 

V. Стандартни Документи Признаващи Попечителското Притежание 

За да се подсигури правото на притежание на личното и недвижимото имущество, 

трябва всички нотариални документи и  документи за прехвърляне да бъдат 

придвижени и администрирани в съответствие със спазването на законите на щатите, 

провинциите и държавите, в които имуществото е разположено, както е и в съгласие с 

клаузите на Минути от Генералната Асамблея, че имуществото е под попечителството 

на Божията Църква (Кливланд, Тенеси). Всички книжа и документи, относно 

наличната собстветост или собственост придобита по-късно за ползата и облгата на 

Божията църква (Кливланд, Тенеси), трябва да съдържат един от следните приложими 

изложения: 

1. Поверено на (To have and to hold) генералния борд на попечителите и техните 

замесници, изключително за ползата и облагата на Божията Църква (Кливланд, 

Тенеси). 

2. Поверено на щатския/териториалния борд на попечителите и техните 

заместници, изключително за ползата и облагата на Божията църква (Кливланд, 

Тенеси) 

3. Поверено на Локалния Борд на Попечители на локалната Божия църква 

(имената на които, трябва да бъдат записани в документа на нотариалният акт) 

и техните заместници, изключително за ползата  и облагата на Божията Църква 

(Кливланд, Тенеси). Документите за цялата църковна собственост трябва да 

съдържат всяка една от следващите клаузи. 

А. Споменатия Локален Борд на Попечителите трябва да има пълното право, власт 

и авторитет да продава, заменя, прехвъля и преписва дадената собственост или да 

взема назаем и залага даденото недвижимо имущество за неговото изплащане и да 

оформи всички необходими документи, прехвъляне и т.н., да представи 

предложението на свикана или редовна конференция на локалната църква, представена 

и одобрена от щатския/териториалния старейшина на Божията Църква или от този, 

когото той е посочил и проекта да бъде гласуван и одобрен от две трети от 

присъстващите и гласували членове на локалното събрание. Трябва да бъде издаден 

писмен сертификат от щатския/териториалния старейшина, че тази транзакция е в най-

добрия интерес на Божията Църква (Кливланд, Тенеси) и че той я одобрява. 
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Б. Ако локалната църква, спомената по-горе спре да съществува, функционира или 

предприеме действия противоположни на формата на управление на БЦ, или се отцепи 

от БЦ, гореспоменатите попечители ще държат документите за собственост на 

споменатото недвижимо имущество, включително личната собственост за Божията 

Църква (Кливланд, Тенеси) генерално в щата, където тази собственост е разположена; 

Попечителите ще прехвърлят документите на недвижимата собственост при поискване 

на щатския борд на попечителите на Божия църква в споменатия щат, чийто щатски 

борд ще бъде упълномощен да използва това недвижимо имущество и лична 

собственост или парите от продажбата на същото (същият щатски борд е 

упълномощен да продава и прехвърля недвижимо имущество и личната собственост 

по всяко време, след законното прехвърляне на документите) за ползата  и облагата на 

Божията Църква (Кливланд, Тенеси) в същия щат или за издигането на вече 

съществуваща църква. 

В. Ако по всяко време Локалният Борд на Попечителите престане да съществува 

или да изпълнява своите задължения по каквато и да било причина, тогава щатския 

старейшина на щата на територията, на който се намира недвижимото имущество има 

авторитета да обяви всички позиции от същия борд за вакантни и всички нотариални 

документи автоматически ще бъдат прехвърлени на Щатския Борд от Попечителите на 

Божия Църква за същия щат, където ще държат вскички необходими документи 

заведени в локалният общински делови регистър. 

Г. Всички ограничения до тук и от тук нататък, са същите отпечетени в Минути от 

Генералната Асамблея на Божия Църква, въведени в изпълнение и същите Минути са 

изрично свързани с тук приложените чрез препратки. 

Д. Стандартните Официални Форми за Пълномощно (Standard Church of God 

Warranty Deed Forms) на БЦ са на разположение и могат да бъдат поръчани от 

международния Офис на Божията Църква (Кливланд, Тенеси) и трябва да бъдат 

приложени, където е необходимо. Стандартните Официални Форми за Пълномощно 

(печатни форми) трябва да съдржат най-точния текст описан в Секция V, точка 3 А-Г 

по-горе, като е корегиран от време на време от Генералната Асамблея. Стандартните 

Официални Форми за Пълномощно датирани след 1994 са ефектни, тъй като те също 

така поставят собствеността на локалната църква във изрично попечителство на 

Божията Църква (Кливланд, Тенеси). 

 

VІ. Регистрация на Документи (Нотариален Акт) 
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Всички нотариални актове ще бъдат регистрирани или записани директно с 

тяхното приложение в съответният общински съдебен палат. Копията от документите 

за генералните щатски и локални собствености трябва да бъдат подържани както 

следва: 

Генерални собствености - Офиса на Генералния Финансов Секретар 

Щатски Собствености - Офиса на Щатския/Териториалния Финансов  

Секретар 

Локални Собствености - Офиса на Щатския/Териториалния Старейшина и  

локален Църковен чиновник 

Преди записването на всеки нотариален акт, трябва да има писмено разрешение 

от съответния човек: генерални собствености; от генералния финансов секретар; 

щатски и локални собствености; от щатския и териториален старейшина. 

VІІ. Застраховка 

Изисква се пасторите и църквите да държат цялата собственост под лична 

грижа, адекватно застраховано, където е необходимо. 

 

VІІІ. Легалната (Законната) Отговорност на Църквата 

Тъй като Националният Акт за Грижа на Децата (National Child Care Act of 1993) има 

директно законно въздействие върху непълнолетните и е свързан директно със 

служението между тях, се препоръчва всички Църковни пастори, служители, църковни 

лидери и доброволци да бъдат запознати с Генералното Изложение на Закона. Тъй като 

законите, относно злоупотребата (малтретирането) с деца са различи в различните 

щати, е наложително всички Църковни Пастори, служители, църковни лидери и 

доброволни работници да преминат през изучаване на законите и да вземат всички 

необходими стъпки съборазно законните предпазни мерки. 

 

Локален Борд на Попечителите 
І. Избор 

Всяка локална църква или събрание от вярващи притежаващо, имущество недвижимо 

или лично, трябва да избере Локален Борд на Попечители от 3 или повече членове, 

същият борд трябва да бъде избран от локалните членове на църковно събрание. 

 

ІІ. Задължения и Авторитет 
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1. Членовете на Локалния Борд на Попечителите са в длъжност, докато техните 

замесници са избрани. Локалният Борд на Попечителите трябва да държи 

документите за собственост, управлява и контролира съгласно насоката на 

локалното събрание, не в разрез с Минути от Генералната Асамблея, цялото 

недвижимо имущество и лична собственост, притежавано от локалното 

събрание (църква), от което те са избрани, трябва да следи всичкото движимо и 

недвижимо имущество да бъде използвано за целите и ползата на Божията 

Църква (Кливланд, Тенеси). 

2. Същият Борд на Попечители ще има пълно право, власт и авторитет да купува 

собствености за целите и облагите на локалното събрание (църква); да продава, 

ипотекира, заменя, прехвърля и придвижва всички собствености държани от 

него, или да взема пари на заем и залага споменатата собственост за 

изплащането на същата; да привежда в изпълнение всички необходими 

документи и дела, нотариални документи и така нататък, да следят дали всички 

от следващите условия са изпълнени: (1) Предложението трябва първо да бъде 

представено на редовна или свикана конференция на локалната църква; (2) 

Контролирано от щатския старейшина или някой, който той е посочил; (3) 

Гласувано и съгласено с две трети от гласувалите; (4) Да бъде променено 

занапред борда да бъде снабден с писмен сертификат издаден от щатския 

старейшина или някой, който той е посочил, че предложението не е вредно за 

интересите на Божията Църква (Кливланд, Тенеси). 

3. Ако локалната църква престане да съществува или функционира, или по 

някакъв начин наруши добрата си позиция пред Божията Църква (Кливланд, 

Тенеси), локалният Борд на Попечителите, ще задържи локалното имущество – 

недвижимо и лично, под попечителство за Божията Църква (Кливланд, Тенеси), 

генерално в щата или територията, където се намира и същият борд, ще 

прехвърли локалната собственост под наблюдението на щатския/териториалния 

старейшина и на щатския/териториалния Борд на Попечители, за да бъде 

използвана от тях, за ползата и целта на църквата в щата/територията основно; 

или опоменатият щатски/териториален борд може да използва споменатата 

собственост или да използва парите от продажбата на същата за основаването 

на друга църква в същия щат/територия или за издигането на друга, 

съществуваща църква. 
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ІІІ. Премахване / Заменяне 

1. Ако локалният Борд на Попечители престане да съществува или да изпълнява 

своите задължения, тогава щатския/териториален старейшина има авторитета 

да обяви всички места за вакантни и да посочи специален борд от заместник 

попечители, който може да бъде Щатския Борд на Попечители за същия щат, 

който автоматически получава всички документи за собственост. 

2. В Случай на разногласие вътре в локалната църква на БЦ, щатския старейшина 

на БЦ от щата на чиято, територия гореспоменатата църква е разположена има 

авторитета да обяви всички места от Локалният Борд на Попечители за 

вакантни и да назначи специален Борд на Попечители, който може да бъде 

Щатския Борд на Попечители, като заместници на Локалният Борд на 

Попечителите, и така нареченият Специален Борд минава в притежание на 

всички документи за собственост на цялото локално имущество- недвижимо и 

лично. 

3. Ако няма достатъчно квалифицирани членове в локалната църква да попълнят 

местата на Борда на Попечителите, друг или други могат да бъдат избрани от 

друга църква. 

4. Всеки човек избран за локалния Борд на Попечителите, трябва да бъде член с 

добро положение пред Божия Църква. Ако по някое време, който и да е от 

членовете на локалният борд престане да бъде член с добро положение пред 

Божия Църква или по причина на смърт, отстраняване, неспособност или 

нежелание да продължава изпълнението на задълженията си или поради 

личната преценка на щатския старейшина, мястото му на борда може да бъде 

обявено за вакантно от щатския старейшина. Същия авторитет, който е обявил 

това място за вакантно, има авторитета да посочи друг човек да изпълнява 

задълженията докато стане време за редовното избиране и този, който е избран 

има същият авторитет, отговорност и задължения като този, който е бил 

премахнат или напуснал. 
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