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Предисловие

Колко близо сме до ръба на вечността? Тази информация не е била
поверена на смъртен, въпреки това повечето от нас ще се съгласят, че
последните събития на тази световна история бързо приближават, че второто идване на Исус в сила и слава е дори на вратата. Поради това учениците на съботното училище по света ще разглеждат „Поуки от книгата
на Исус Навин“. Както верният Божи слуга беше натоварен със завеждането на един народ в земния Ханаан, така ние сме на път да влезем
в небесния Ханаан.
„Историята на Израил е написана за наше поучение и наставление,
защото нашето поколение живее в края на времето. Всички, които искат
да останат твърди във вярата през последните дни на света и да получат
правото да влязат в небесния Ханаан, трябва да слушат думите на предупреждение, които Исус изговори на израилтяните. Тези уроци бяха дадени
на църквата в пустинята, за да бъдат изучени и изпълнявани от Божия
народ през всички поколения. Опитностите на старозаветния Божи народ
ще се повторят и с народа Му от последното време.“ Поглед нагоре, с. 232
„Бог възнамеряваше чрез Своя народ Израил да бъде дадено на света
познание за Неговата воля. Неговите обещания и заплашвания, Неговите
наставления и изобличения, удивителните изявления на силата Му сред
тях с благословения за послушание и възмездие за съгрешаване и отстъпничество – всички те бяха предназначени за възпитаването и развитието на религиозен принцип сред Божия народ до приключването на времето. Следователно важно е да се запознаем с историята на еврейското
множество и да размислим старателно отнасянето на Бог с тях.“ Библейски
коментар, т. 2, с. 994

„Религията в дните на Мойсей и Исус Навин беше същата, както религията днес.“ Библейски коментар, т. 2., с. 994
„Божиите закони и царството трябваше да се разпрострят върху цялата територия на земята и Неговият народ трябваше да бъде познат като
народа на живия Бог. (…) Неговият народ никога нямаше да знае поражение, ако пребъдваха под сянката на Всемогъщия; защото Един по-мощен
от ангелите щеше да се бие на тяхната страна във всяка битка.“ Библейски
коментар, т. 2, с. 999

„Трябва да има постоянна вяра и доверие в Капитана на нашето спасение. Трябва да се подчиняваме на Неговите нареждания. Стените на
Йерихон паднаха в резултат от подчиняването на заповедите.“ Ривю енд

херълд, 12 юли 1887

Господ да ни помогне да вземем присърце тези поуки, като усърдно се
приготвим за влизане в небесния Ханаан, милостиво водени чрез жертвата и силата на могъщия Капитан на нашето спасение – Господ Исус
Христос!
Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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Дарения от първата събота

за централа на Западното поле
на Зимбабве

Зимбабве е страна в Южна Африка,
която е заобиколена от суша, без излаз
на море, позната с драматичния си пейзаж, огромни минерални залежи и разнообразна дива природа. Върху
мощната река Замбези е водопадът Виктория, едно от седемте чудеса
в природния свят, който прави едно грамадно спускане от 108 метра в
тесния пролом Батока.
Зимбабве граничи с Южна Африка, Ботсуана, Замбия и Мозамбик. Този народ с население от около 16 милиона се радва на пълна
религиозна свобода. Повечето християни в Зимбабве са протестанти.
Протестантските християнски църкви с голямо членство са англиканската, адвентистите от седмия ден и методистите. Има около един милион
римокатолици.
През 2008 г., когато инфлацията скочи до астрономическите 231
милиона процента националната валута тотално рухна и се обезцени.
За да стабилизира икономиката, правителството прие използването на
щатския долар като главна валута.
Вестта на Реформацията достигна в Зимбабве през 1928 г. Т. Т. Нъдлау,
учител в мисията в Солуш видял писмо с бланка АСД Реформаторско движение в офиса на своя пастор. Тъй като той не знаел за съществуването на
такава организация, копирал адреса и започнал кореспонденция с братя от
Европа. Скоро започнал да проповядва реформаторската вест и бил изгонен
от мисията и в домашния кръг ръководил първата църква на Реформаторското движение в Африка. През 1951 г. неприятелят атакува Реформаторското движение и причини пропаст в църквата, но верните членове
се прегрупираха и от това време делото постоянно се развиваше, което
доведе до създаването на поле и мисия. Напоследък братя в Зимбабве
започнаха проект и чрез саможертва построиха паметници на Бога под
формата на църковни сгради. Стана необходимо да построят централа
с офис на църквата, детска градина, и здравен център.
Апелираме към всички братя, сестри и приятели по целия свят за
молитви и дарения, за да завършим това важно начинание на тази инициативна страна на африканския континент.
Вашите братя от Западното поле на Зимбабве
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„Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате
на Господа.“ (Псалм 31:24)
„Ти можеш да постигнеш Божия идеал, ако решиш да не „втъкаваш“ личното си Аз в своята работа. Съзнанието, че се стремиш да бъдеш подобен
на Христос по дух и в думи, ще ти дава сила, утеха и кураж.“ Служители на
евангелието, с. 140

Препоръчвани четива: По стъпките на Великия Лекар, с. 360 - 366 (Развитие и служба)

Неделя

30 декември

1. ПРИЗНАТЕЛНОСТТА КЪМ ЕДИН ВЕРЕН ВОДАЧ
а. Какво трябва да научим от начина, по който Израил реагира на
смъртта на Мойсей? Второзаконие 34:7, 8; Псалм 112:6

„Израилтяните тъгуваха дълбоко за раздялата със своя водач и посветиха тридесет дни на особени служби в негова памет. Никога преди да
бъде взет от тях не осъзнаваха така ясно стойността на мъдрите му съвети, бащината му доброта и непоклатимата му вяра. С нова и дълбока
благодарност си спомниха скъпите уроци, които им бе предавал, когато
още бе с тях.
Мойсей бе мъртъв, но влиянието му не умря заедно с него. То трябваше
да продължи да живее в сърцата на людете му. Споменът за неговия свят,
несебелюбив живот щеше да се пази дълго. С тиха и убеждаваща сила
щеше да влияе върху живота дори на онези, които приживе бяха пренебрегнали думите му.“ Патриарси и пророци, с. 329
б. Какво би трябвало загубата на бременосците да ни направи да се
замислим? Псалм 116:15
„Онези, които са понесли бремето и горещината на деня, не трябва да
бъдат смазани под товара.“ Ривю енд херълд, 15 декември 1885

Урок 1 5 януари 2019

7
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Дръзновено водачество

Понеделник

31 декември

2. КУЛТИВИРАНЕ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
а. Защо трябва да ни стане характерна черта да ценим богобоязливите ръководители? Евреи 13:17; 1 Тимотей 5:17
„Имената на Божиите избрани служители се споменават с неуважение, а в някои случаи с абсолютно презрение от личности, чийто дълг е
да ги подкрепят. Децата не пропускат да чуят неуважителните забележки
на родителите си спрямо тържествените изобличения и предупреждения
на Божиите служители. Разбират презрителните шеги и пренебрежителните думи, които от време на време достигат до ушите им, и придобиват
склонност да поставят в умовете си светите, вечни интереси на едно ниво
с обикновените светски неща. Какво дело извършват тези родители, превръщайки децата си в неверници още в детството им! Това е начинът, по
който се научават на непочтителност и бунт срещу божественото изобличение за грях. (…)
Мнозина намират особено удоволствие в беседването и задълбочаването в недостатъците – истински или въображаеми – на онези, които носят
тежки отговорности в институтите, свързани с Божието дело. Те си затварят очите за доброто, което тези хора са извършили, за ползата, която са
допринесли усиленият им труд и непоколебимото им посвещение на делото, и концентрират вниманието си върху някои очевидни грешки, върху
неща, които вече са станали и са се появили неблагоприятни последици.
Тогава започват да си въобразяват, че те биха се справили по-добре, с позадоволителни резултати. Но истината е, че ако работата бе възложена на
тях, те или щяха изобщо да откажат да помръднат поради обезкуражителните прогнози на случая, или щяха да се справят още по-зле от тези, които
са свършили работата, следвайки открито Божието провидение.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 183

б. Как можем да покажем признателността си към нашите ръководители днес? Евреи 12:12, 13; Йов 4:4

„Критичните думи, които понякога са били изговаряни, имаха много обезкуражителен ефект. Но отново и отново в нуждата им Господ им е
казвал да вървят право напред, да следват Водача си. Бях наставена да
повдигна ръцете, които висяха надолу, и да укрепя отслабналите колена,
да насърча верните работници с думи от Господа.“ Ръкописи, т. 6, с. 409
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Вторник

1 януари

3. ПРИЕМНИКЪТ НА МОЙСЕЙ

„Сега Исус Навин бе признат водач на Израил. Той бе известен главно
като воин и неговите дарби и добродетели бяха особено ценни в този етап
от историята на народа му. Смел, решителен и упорит, прям, безкористен и
неподатлив на себелюбиви интереси, загрижен за хората, поверени на неговата отговорност, и преди всичко вдъхновен от жива вяра в Бога – такъв
бе характерът на човека, избран от Бога да води израилевите войски при
влизането им в обещаната земя. По време на скитането из пустинята той
бе първи помощник на Мойсей със своята тиха, непретенциозна вярност,
със своята твърдост, когато другите не устояваха, с решителността си да
следва истината сред опасности. Още преди да бъде призован на поста си
от Божия глас, той бе доказал, че е подходящ да наследи Мойсей.“ Патри-

арси и пророци, с. 329

б. Кое отношение беше първата тайна за успеха на Исус Навин? Исая
57:15; 66:2

„С голямо безпокойство и недоверие в себе си се отнесе Исус към предстоящото му дело.“ Патриарси и пророци, с. 329
в. Обясни плана, когото Бог представи. Кой беше единственият начин, по който Исус щеше да бъде способен да го изпълни? Исус Навин 1:1-5, 9

„Исус беше мъдър генерал, понеже Бог беше негов водач.“ Конфликт и

кураж, с. 116

„Господ обеща на Исус Навин, че ще бъде с него, както е бил с Мойсей, и
той ще завладее Ханаан, стига да е верен и да съблюдава заповедите Му.
Исус Навин се тревожеше относно изпълнението на своята задача да
заведе народа в Ханаанската земя, но това уверение премахна страховете
му.“ Патриарси и пророци, с. 148

Урок 1 5 януари 2019
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а. Кой беше определен да бъде видимият водач на Израил след смъртта на Мойсей? Какви бяха неговите качества? Второзаконие 34:9

Сряда

2 януари

4. КУРАЖ ЧРЕЗ ПОСВЕЩЕНИЕ
а. Какво Бог многократно каза на новия водач? Защо? Исус Навин
1:6, 7

„Мислите ли, че всичките тези нареждания биха били дадени на Исус
Навин, ако не беше опасно за него да бъде доведен под погрешни влияния? Поради най-силните влияния, които щяха да се изправят срещу неговите принципи на праведност, Господ в милостта Си му нареди да не се
отклонява нито наляво, нито надясно. Той трябваше да следва курс на
най-строга почтеност. (…) Ако не съществуваше опасност, Бог нямаше отново и отново да му нарежда да бъде храбър. Но всред всички свои грижи
Исус имаше Бог за свой водач.
Няма по-голяма измама за човека от това да си въобрази, че при някоя
трудност може да намери по-добър водач от Бога, по-мъдър съветник при
критични случаи, по-силна защита при каквито и да е обстоятелства.“ Библейски коментар, т. 2, с. 993

б. Как трябваше да бъде въоръжен Исус Навин, за да изпълни Божиите планове? Исус Навин 1:8 Какво можем да научим от това?

„Докато библейската религия включва в себе си принципи на активност в служенето, в същото време е необходимо всеки ден да се молим за
мъдрост от Източника на всичката мъдрост. Каква беше победата на Исус
Навин? Да размишлява върху Божието Слово ден и нощ. (…)
Онези, които заемат положение на съветници, трябва да бъдат несебелюбиви мъже, мъже на вярата, мъже на молитвата, мъже, които няма
да смеят да разчитат на собствената си човешка мъдрост, но ще търсят
сериозно светлина и разум, за да ръководят работата си по най-добрия начин. Исус Навин, водачът на Израил, изследваше усърдно книгите, в които Мойсей беше вярно записал дадените от Бога напътствия – Неговите
изисквания, изобличения и ограничения – да не би да се движи неблагоразумно. Исус Навин се страхуваше да се довери на собствените си импулси или на собствената си мъдрост. Той зачиташе всичко, което идваше
от Христос, Който беше прикрит в облачния стълб през деня и в огнения
стълб през нощта, като достатъчно важно, за да бъде свято ценено.“ Библейски коментар, т. 2, с. 993, 994
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Четвъртък

3 януари

5. КУРАЖ ЗА ЕДНА ДОСТОЙНА КАУЗА

„Знаменосците, като отслабват и падат, кои ще заемат местата им? (…)
Няма ли мъже, които ще посветят дух, душа и тяло, да излязат и просвещават други? (…) Факелът на истината трябва да се носи в тъмните места
на земята. Докато ангелите задържат ветровете, трябва да работим както
Христос работеше. (…)
Ако бяхме работили с преданост, търпение и любов, щяхме да имаме
сто работници там, където има един. Неизползвани възможности са записани срещу нас в същата книга, в която са документирани завист и бунт
срещу Бога.“ Ривю енд херълд, 15 февруари 1885
„Този свят е голямото Божие работно поле. Той е изкупил онези, които
го обитават, с кръвта на Своя Единороден Син и иска Неговата вест на милост да достигне до всеки един. Онези, които са упълномощени да вършат
тази работа, ще бъдат изпитани и опитани, но те винаги трябва да помнят,
че Бог е близо да ги укрепява и поддържа. Той не иска да зависим от някоя
пречупена тръстика. Не трябва да търсим човешка помощ. Бог забранява
да поставяме човек там, където трябва да бъде Бог. (…) Господ Иеова е
„вечна сила.“ Отразяване на Христос, с.352
„Имайте кураж в Господа! Не забравяйте колко милостив и благ е Той,
колко голяма е била Неговата закриляща сила над вас. Това, което хората
не са успели да направят, Бог го е направил. Почетете Го. Бъдете пример
за благочестие на всички, с които сте свързани. Нека Бог да съди за всичко. Вашата работа е да обичате и да служите на Бога и да бъдете помощ
на други.“ Ръкописи, т. 19, с. 151

Петък

4 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Какво трябва да са разбрали израилтяните, докато Мойсей е бил
още жив?
Как можем да рискуваме да подкопаем ефективността на верните
водачи?
Обясни тайната за успеха на Исус Навин от самото начало на дейността му.
Как можа Исус Навин да развие кураж?
Кое трябва да ни мотивира да култивираме качеството кураж?

Урок 1 5 януари 2019
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Дарения от първата събота - за централата на Западното поле на Зимбабве

а. Какво уверение имаме, за да вършим с кураж нашата част в лозето
на Господа? Псалм 31:24; Исая 41:10

Урок 2

12 януари 2019 г.

Съдействие за успех
„С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като
прие съгледателите с мир.“ (Евреи 11:31)
„В безбожния град Йерихон една езичничка заяви: „Господ, вашият Бог,
Той е Бог на небето горе и на земята долу“ (Ис. Нав. 2:11). Спаси я стигналото по този начин знание за Йехова.“ Пророци и царе, с. 188
Препоръчвани четива: Пророци и царе, с. 187, 188 (31. Надежда за езичниците – от „Всеобхватността на този завет бе позната на Авраамовите деца“

до „...за да възвестят името на Господа в Сион и хвалата Му в Ерусалим, когато
се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа“); с. 190
– 192 (от „Пророкът чу Божия глас да призовава църквата да извърши възложената ѝ работа“ до края)

Неделя

6 януари

1. УКАЗАНИЯ ЗА УСПЕХ
а. Кое показва, че Исус Навин, като човек на действието, планираше
успешно? Исус Навин 1:10-15 Как трябва това днес да ни вдъхновява?

„Добре съставени планове трябва да бъдат представени ясно на всички, ангажирани с тях, и да се получи уверението, че са разбрани. След това
от всички, ръководещи различните отдели, се изисква да си сътрудничат
в изпълнението на тези планове. Ако този сигурен и радикален метод се
възприеме по подходящ начин и се следва с интерес и добра воля, ще се
избегне случайната работа, ще се избегнат ненужни търкания.“ Евангели-

зъм, кн. 1, с. 77, 78

„Нека сега бъдат организирани бързо групи да излязат двама по двама
и да работят в Христовия дух, следвайки Неговите планове. Дори някой
Юда да има сред редовете на работниците, Господ ще се грижи за делото.
Неговите ангели ще вървят напред и ще приготвят пътя. Преди това време
всеки голям град ще са чули изпитващата вест и хиляди ще бъдат доведени до познание на истината. Събудете църквите, извадете светилото из
под шиника.“ Медицинска служба, с. 303
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Понеделник

7 януари

2. ПЕЧЕЛЕНЕ НА ДОВЕРИЕ И ПОДКРЕПА
а. Как племената на източната страна на Йордан увериха Исус Навин
в своето доверие и подкрепа? Исус Навин 1:16, 17 Какво можем да
научим от това?
„Христос желае последователите Му да бъдат свързани в църква, да
спазват ред, да имат правила и дисциплина, всички да се подчиняват един
на друг и да смятат другите за по-добри от себе си. Единството и доверието са жизненоважни за благоуспяването на църквата. Ако всеки църковен
член се смята свободен да действа независимо от другите и да ходи по
свой собствен път, как е възможно църквата да има сигурност в час на
опасност и бедствие? Благоуспяването и дори съществуването на църквата зависят от бързите обединени действия и от взаимното доверие на
нейните членове. Когато в критичен час някой извести за опасността, има
нужда от бърза и активна работа, без да се спира, за да се поставя под
съмнение и да се разглежда целия въпрос от край до край, тъй като по този
начин неприятелят се възползва от забавянето, а обединените действия
могат да спасят много души от погибел. (...)
Доверието в нашите братя е изключително важно за успеха на църквата. Единните действия са необходими в случаите на духовна криза. Една
непредпазлива стъпка, едно небрежно действие може да хвърли църквата
в трудности и изпитания, от които да не се съвземе с години. Един църковен член, изпълнен с неверие, може да даде предимство на големия
неприятел, което ще се отрази на състоянието на цялата общност и в резултат много души да бъдат загубени.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 426
б. Как народът окуражи Исус Навин? Исус Навин 1:18 Как можем да
бъдем вдъхновени от тази подкрепа на ръководството?
„Нека не се обезкуражаваме един друг. Нека се хванем здраво съединени да вършим успешно всяка работа в Господното дело. Ако някой дойде и
ви говори обезсърчително за работата в една или друга от нашите институции, казвайки ви, че са прекалено разточителни, кажете им: „Съжалявам,
че това е така, но нека им помогнем да излязат, ако са в затруднение.“ Ако
желаете да говорите така, можете да избегнете много от злото, което може
да последва, ако оттеглите вашето съчувствие и откажете да помогнете на
онези, които може би са били погрешно представени. Нека никога не обезсърчаваме дори онези, които са постъпили неправилно, отнасяйки се към тях,
сякаш са извършили срещу нас непростим грях.“ Съвети върху здравето, с. 243
Урок 2 12 януари 2019
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Вторник

8 януари

3. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ЗАПЛАХАТА
а. Каква стъпка предприе Исус Навин, когато беше изправен пред
първото препятствие в пътуването? Исус Навин 2:1 (първата част)
„Израилтяните още стануваха на изток от Йордан – а той бе първата
пречка за завземането на Ханаан. „… стани – бе първата вест от Бога към
Исус, - та мини през този Йордан ти и всичките тези люде в земята, която
Аз давам на тях, на израилтяните.“ Не бе дадено никакво указание за начина, по който ще преминат реката. Исус обаче знаеше, че каквото
Бог заповядва, Той ще намери начини народът Му да го извърши и
с тази вяра безстрашният водач веднага започна приготовленията
си за тръгване.
Няколко мили отвъд реката, точно срещу израилевия стан, бе големият
и силно укрепен град Йерихон. Той бе истински ключ за цялата страна и
щеше да представлява страхотна пречка за напредването на Израил. Затова Исус изпрати двама младежи да посетят този град като разузнавачи
и да докладват какво е неговото население, какви са запасите му и силата
на укрепленията му.“ Патриарси и пророци, с. 330
б. Обясни душевното състояние на йерихонските жители и убежището, дадено от Раав с риск за живота си. Исус Навин 2:1 (втората част), 9

„Ужасните Божии съдби, които бяха посетили идолопоклонниците в
земите, през които израилтяните минаха, причиниха страх и ужас върху
всеки народ, живеещ на земята.“ Библейски коментар, т. 2, с. 994
в. Какво призна Раав, като ключ за силата на Израил? Исус Навин
2:10, 11

„Чрез представяните от жертвената система учения се изискваше Христос да бъде изявен на народите и всички, които погледнеха към Него, да
живеят. Подобно на ханаанката Раав и моавката Рут отклонилите се от
идолопоклонството към поклонението на истинския Бог щяха да станат
едно с Божия избран народ.“ Пророци и царе, с. 8
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Сряда

9 януари

4. ЕДНА ОБЪРНАТА ЕЗИЧНИЧКА
а. По кой начин Раав запази Божиите мъже и самата тя също беше
запазена? Исус Навин 2:12-20 Какво ни учи това?

„Който бди за човешки души, който се предава напълно на делото за
спасение на заблудените, работи най-сигурно за своето собствено спасение.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 599
б. Какво направи жената, за да изрази съгласието си? Исус Навин
2:21 Колко е важно съдействието в Божието дело?

„Много е казано относно неспособността на човешкото усилие и все
пак Господ не върши нищо за спасението на душата без съдействието на
човека.“ Основи на християнското възпитание, с. 217
в. Какво трябва да научим от предпазливостта, която проявиха съгледателите? Исус Навин 2:22
„Има хора с безразсъден дух, който те наричат смелост и храброст. Без
да е необходимо, отиват на места, където има опасност и риск, и по този
начин се излагат на изкушения, за чието преодоляване ще е нужно чудо от
Бога, за да останат неповредени и неопетнени. (…)
Божиите скъпоценни обещания не са дадени, за да укрепят човека в
дързостта му или да може да разчита на тях, когато се втурва в ненужна
опасност. Господ изисква от нас да действаме със смирение и упование в
Неговото провидение. “Не е дадено на човек, който ходи, да оправя стъпките си.“ Нашето преуспяване и животът ни са в Бога. Нищо не може да
бъде осъществено с успех без Божието позволение и благословение. Той
може да протегне десницата Си, за да помогне и благослови, както и да я
оттегли и да я използва против нас. Трябва да упражняваме благоразумие,
предпазливост и смирение и да пристъпваме с разум към външните хора.“
Свидетелства към църквата, т. 3, с. 463

Урок 2 12 януари 2019
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Четвъртък

10 януари

5. НАДЕЖДА И НАСЪРЧЕНИЕ
а. Когато съгледателите се върнаха в израилския лагер, какво докладваха на Исус Навин? Исус Навин 2:23, 24 Колко важно е да употребяваме насърчителни думи?

„Благотворната и ободрителна страна на религията ще бъде представена от всички, които всекидневно се посвещават на Бога. Не трябва да
безчестим нашия Господ чрез печално отношение към изпитания, които се
виждат тежки. Всички изпитания, които се приемат като възпитателни, ще
произведат радост. Целият религиозен живот ще бъде съживяване, ободряване, облагородяване, благоуханен с добри думи и дела. Неприятелят
е много доволен да има депресирани, унили души. Той желае невярващите да получават погрешни впечатления относно ефекта от нашата вяра. Но
Бог желае умът да бъде на по-високо ниво. Той желае всяка душа да триумфира чрез пазещата сила на Изкупителя.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1183
б. Как израилтяните се отнесоха с Раав и нейното семейство, когато
по-късно Йерихон бе унищожен? Исус Навин 6:21-23, 25 Какво показва възможната победа чрез вяра независимо на какъв грях може да
сме се предавали? Евреи 11:31

Петък

11 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как мога да подражавам на успеха на Исус Навин в мисионерските ми усилия?
Как мога да подражавам на племената, които подкрепиха Исус Навин при Йордан?
Какъв е Божият план за „Раавите“, които можем да срещнем ежедневно?
Защо предпазливостта и благоразумието са важни добродетели в
опасни времена?
Как може речта ми да прилича повече на доклада на съгледателите, които се завърнаха?

Урок 2 12 януари 2019

Урок 3

19 януари 2019 г.

Държейки на Божието присъствие
„И заповядаха на людете като казаха: Когато видите ковчега за
плочите на завета на Господа вашия Бог, и че левитските свещеници
го носят, тогава и вие да се дигнете от местата си и да вървите след
него.“ (Исус Навин 3:3)
„Внимателно изучавайте опитностите на Израил при пътуването им към
Ханаан. Изучавайте 3 и 4 глава на Исус Навин, които описват приготовлението им и преминаването на Йордан в обещаната земя.“ Библейски комен-

тар, т. 2, с. 994

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 330 – 332 (44. Преминаването на Йордан – от „Разузнавачите се върнаха невредими с вестта“ – до
края); Свидетелства към църквата, т. 1, с. 551-558 (Проповедници, ред и организация); Опитности и видения, с. 44 (Следващи видения – до „Четирите
от първата плоча блестяха по-силно от останалите шест“)

Неделя

13 януари

1. ОЧИ, ФОКУСИРАНИ С ВЯРА
а. Каква особена заповед даде Исус Навин относно ковчега на завета,
символ на Божието присъствие в Израил? Защо? Исус Навин 3:2-4

„Божият ковчег беше един свят сандък, направен да бъде хранилище на
десетте заповеди, който закон представяше самия Бог. Този ковчег бе считан като славата и силата на Израил. Знакът на божественото присъствие
обитаваше върху него ден и нощ.“ Духовни дарби, т. 4а, с.101
б. В какъв смисъл фигуративно ковчегът на завета в небето има еднакво значение за нас днес? Евреи 8:1, 2; 9:3-5

„Сатана полага постоянни усилия да не се чува в нашата среда глас на
изобличение или упрек и увещание за изоставяне на грешки. Но има един
народ, който ще носи Божия ковчег.“ Свидетелства за проповедници, с. 302
Урок 3 19 януари 2019
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Понеделник

14 януари

2. ПРИГОТВЯНЕ ДА СЕ ВИДЯТ УДИВИТЕЛНИ НЕЩА
а. Как Исус Навин каза на израилтяните да се приготвят преди да
можеха да почувстват Божието присъствие по един свръхестествен
начин? Исус Навин 3:5
б. Как Бог ни освещава и ни очиства днес и какво включва освещението от наша страна? Тит 2:14; Матей 16:14
„Истинското освещение идва чрез действието на принципа на любовта. (…)
Освещението не е моментно дело или дело на час и ден, а на цял живот. То не се постига чрез щастлив полет на чувството, но е резултат от
постоянно умиране към греха и непрекъснато живеене в Христос.“ Деяния
на апостолите, с. 253

„…Истинското освещение, (…) не е нищо друго, освен ежедневно умиране за себе си и ежедневно покоряване на Божията воля. (…) Според
апостол Павел освещението е непрестанна борба с Аз-а. Той казва: „Аз
всеки ден умирам“. Всеки ден неговата воля и желания влизат в конфликт
с дълга и с Божията воля. Вместо да следва наклонностите си, той изпълнява Божията воля, макар да е неприятна за естеството му и да разпъва.“
Свидетелства към църквата, т. 4, 279

„Истинското освещение е хармония с Бога, единение с Него в характер.
То се получава чрез послушание към онези принципи, които са копие на
Неговия характер.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 297
„Това е библейското освещение. То не е просто показ или външно дело.
Става въпрос за освещение, прието посредством истината. То е истината,
приета в сърцето и приложена на практика в живота.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 294

в. На кои бе заповядано да бъдат първите с потенциален риск за
живота и за осигуряване безопасността на народа? Исус Навин 3:6-8
„Свещениците се покориха на заповедите на своя водач и тръгнаха
пред народа, носейки ковчега на завета. Редиците на множеството трябваше да отстъпят назад, така че имаше празно пространство от 3-4 мили
около ковчега. Огромните множества наблюдаваха с дълбок интерес свещениците, като се придвижваха надолу към брега на Йордан. Видяха ги да
пристъпват уверено със светия ковчег напред към бушуващите разярени
вълни, докато нозете на носачите изглеждаше че нагазват дълбоко във
водите.“ Знамения на времето, 7 април 1881
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3. УВЕРЕНИЕТО ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
а. Кое обещание беше изпълнено към посветените Божии мъже, които носеха светия ковчег пред лицето на опасността? Исая 43:2
„Четири небесни ангели винаги придружаваха Божия ковчег във всичките му пътувания, за да го пазят от всякаква опасност и да изпълнят някоя
мисия, която би се изисквала от тях във връзка с ковчега.“ Духовни дарби, т.

4а, с. 102

б. Какво обеща Господ относно носенето на ковчега при огромното
прииждане на река Йордан? Исус Навин 3:9–13

в. Каква надежда Бог предоставя на всеки бременосец, който вярно
ускорява днес „носенето на ковчега“, разпространявайки настоящата
истина често при трудни и мъчителни обстоятелства? Псалм 126:4-6

„Има времена, когато изглежда невъзможно Божият служител да извърши повереното му дело поради липса на средства и за цялостна солидна
работа. Някои се боят, че като не разполагат с необходимите удобства, не
могат да направят всичко онова, което чувстват за свое задължение.
Но ако напредват във вярата, Божието спасение ще им бъде открито
и техните усилия ще се увенчаят с успех. Този, Който помоли Своите
последователи да отидат по всички краища на света, ще подкрепи всеки
работник, стараещ се, в послушание на заповедта Му, да проповядва
Неговата вест.
В изграждането на Своето дело Господ не винаги дава във всичко
яснота на слугите си. Понякога изпитва доверието на народа Си, като
допуска обстоятелства, принуждаващи го да напредва във вярата. Често го води на стръмни места, където трябва да положи изпит и го умолява да напредва, макар с краката си да докосва водите на Йордан. В
такива времена, когато молитвите на Неговите слуги се въздигат със
сериозна вяра, Бог отваря пътя пред тях и ги извежда нашироко.“ Деяния
на апостолите, с. 160
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4. БОЖИЯТА РЪКА НА РАБОТА
а. Какъв удивителен резултат последва, когато свещениците се подчиниха безрезервно на заповедта, която Бог даде чрез Исус Навин?
Исус Навин 3:14-17; 4:18

„Свещениците се покориха на заповедите на своя водач и тръгнаха
пред народа, носейки ковчега на завета. Еврейската армия се подреди в
боен ред и последва този символ на божественото присъствие. Широката
колона се разтегли по брега на Йордан и щом стъпалата на свещениците
се потопиха във водите на реката, те се разделиха на две отгоре, останалите изтекоха надолу и оставиха коритото сухо. Свещениците преминаха,
носейки Божия ковчег, а израилтяните ги следваха отзад. На половината
път на свещениците се заповяда да останат в реката, докато еврейските
армии преминат. Това трябваше да запечата в умовете им още по-здраво
факта, че силата, която задържаше водите на Йордан, бе същата, която бе
помогнала на бащите им преди четирисет години да пресекат Червено море.
Мнозина, които бяха пресекли Червено море като деца, сега чрез подобно чудо пресичаха Йордан като военни мъже, готови за бой. След като
цялата израелска армия премина оттатък, Исус заповяда на свещениците
да излязат от реката. Когато те, носейки ковчега на завета, стъпиха в безопасност на отсрещния бряг, Бог оттегли мощната Си ръка и събраните
води се втурнаха надолу като стремителен водопад по естественото корито на реката. Йордан продължи да тече – един непреодолим поток, заливащ своите брегове.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 148, 149
б. Как и защо това чудо трябваше да бъде запазено в паметта? Как
повлия това на околните народи? Исус Навин 4:4-9, 21-24; 5:1

„Исус Божият Син, последван от небесни ангели, вървеше пред ковчега
и като дойде до Йордан, водите спряха пред Неговото присъствие. Христос и ангелите стояха до ковчега и свещениците в речното корито, докато
целият Израил премина Йордан.“ Духовни дарби, т. 4а, с. 102
„Когато вестта, че Бог възпря водите на Йордан пред израеливите
чада, стигна до аморейските и ханаанските царе, сърцата им се стопиха от
страх.“ Патриарси и пророци, с. 332
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5. ВЪВЕЖДАНЕ В НОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ
а. Защо практикуването на обрязването беше преустановено и защо
сега беше възстановено? Исус Навин 5:2-9

„Отлагането на ритуала обрязване след бунта при Кадис постоянно
свидетелстваше на Израил, че заветът му с Бога, чийто символ бе обрязването, бе нарушен. И прекратяването на Пасхата, паметник на тяхното
освобождение от Египет, бе доказателство за Господното неодобрение
към желанието им да се върнат в страната на робството си. Сега обаче годините на отхвърляне бяха свършили. Бог отново утвърди Израил за Свой
народ и възстанови знака на завета. Ритуалът обрязване бе изпълнен за
всички родени в пустинята.“ Патриарси и пророци, с. 332
б. Кое друго отбеляза победоносното състояние, в което израилтяните се намираха сега след чудото при Йордан? Исус Навин 5:10-12

„Сега Господ по забележителен начин прояви Своята сила и благосклонност, превеждайки народа Си през Йордан по сухо. И техните неприятели повече не можеха да им се присмиват. Манната, давана до този
момент, сега престана, тъй като Израил щеше да завладее Ханаан, щеше
да яде от плодовете на тази добра земя и нямаше да има нужда от нея.“
Свидетелства към църквата, т. 4, с.150

Петък

18 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.

Как мога да гледам към ковчега на завета днес?
Какво е значението на готовността на свещениците да влязат в
Йордан?
3. Как действително мога да стана днес носител на ковчега на
завета?
4. Защо понякога Бог избира да прави чудеса, както направи при
Йордан?
5. Защо ритуалът на обрязването беше жизненоважен при влизането в обещаната земя? Кой ритуал е важен за нас, като се стремим
към небесния Ханаан? Защо?
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Победа над Йерихон
„Чрез вяра йерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне около тях.“ (Евреи 11:30)
„Христос и ангелите присъстваха на обикалянията на ковчега около
Йерихон и накрая масивните стени на града паднаха и предадоха Йерихон
в ръцете на Израил.“ Духовни дарби, т. 4, с. 102
Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 4, с. 150-154 (16.
Завземането на Йерихон – от „Сега Господ по забележителен начин прояви
Своята сила“ до края)

Неделя

20 януари

1. ЕДНА ВНУШИТЕЛНА СРЕЩА
а. Когато Исус Навин беше близо до Йерихон, размишлявайки и молейки се, кого видя и какъв въпрос му зададе? Исус Навин 5:13

„Когато Исус Навин се оттегли от израилевите армии, за да размишлява и да се моли за Божието специално присъствие, видя един Мъж с
благородна осанка, облечен в бойни доспехи, с изваден меч в ръка. Не Го
разпозна като един от израилевите войници, но по вид не приличаше и на
враговете им.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 150
б. Кой беше войнът с благородната осанка и властно присъствие,
който стоеше пред Исус Навин? Какви напътствия бяха дадени? Исус
Навин 5:14, 15

„(Исус Навин 5:13-15 цитирано) Това не беше обикновен ангел. Това
беше Господ Исус Христос. Той, Който беше водил евреите през пустинята
скрит в огнения стълб през нощта и в облачния стълб през деня. Мястото
беше свято чрез Неговото присъствие, затова на Исус Навин бе заповядано да събуе обувките си.“ Духовни дарби, т. 4а, с. 61
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2. ВРЕМЕТО Е НАЗРЯЛО
а. Какво ни се казва за Йерихон и защо портите му бяха пазени затворени? Какво уверение даде Бог на Исус Навин? Исус Навин 6:1, 2

„Една от най-непревземаемите крепости на страната – големият и богат
град Йерихон – се простираше пред тях (израилтяните) (…) Разположен
в края на плодородна равнина, изобилстваща с богати и разнообразни
тропически растения, с палати и храмове, изпълнени с лукс и порок, този
горд град издигаше зад масивните си крепости явно предизвикателство
към израилевия Бог. Йерихон бе едно от главните средища на идолопоклонството, посветено специално на Астарта – богиня на Луната. Тук се
съсредоточаваше всичко най-порочно и най-покваряващо в религията на
ханаанците. Израилтяните, не забравили страхотните резултати от греха
им при Вет-фегор, можеха да гледат на този езически град само с отвращение и ужас.“ Патриарси и пророци, с. 333
б. Обясни инструкциите, които Бог даде чрез Исус Навин за разрушаването на града. Исус Навин 6:3-8 Как задружната дисциплина подпомогна вярата на всички?

„Но планът тази церемония да продължи толкова дълго преди самото
падане на стените даде възможност вярата сред израилтяните да нарасне.
Те трябваше напълно да проумеят, че силата им не е нито в човешка
мъдрост, нито в тяхната собствена мощ, но единствено в Бога. По този
начин щяха да свикнат да не се съмняват и да се облягат изцяло на своя
божествен Водач.
Дали тези, които днес изповядват, че са Божи народ, ще се държат по
същия начин при подобни обстоятелства? Несъмнено, мнозина ще пожелаят да последват собствените си планове и да предложат други начини и
средства за постигане на желаната цел. Няма да са склонни да се покорят
на толкова просто указание, и то такова, което няма да донесе на тях самите никаква слава, освен добродетелта на послушанието. Ще поставят
под въпрос и възможността толкова силен град да бъде завладян по такъв
начин. Само че законът на дълга е над всичко. Той трябва да владее над
всеки човешки разум. Вярата е живата сила, която преодолява всяка бариера, прегазва всяко препятствие и забива знамето си в самото сърце на
вражеския лагер.“ Патриарси и пророци, с. 153, 154
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3. МИСТЕРИОЗНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ
а. Какво правеха израилтяните през първите шест дни при обхождането на Йерихон? Исус Навин 6:9-14 Как реагира градът на мистериозната демонстрация?

„Послушен на божествената заповед, Исус поведе израилевите войски. Не трябваше да предприема никаква атака. Необходимо бе просто
да обикалят града, като носят Божия ковчег и свирят с тръби. Най-напред
тръгнаха воините – избрани мъже, но не с умение и способност да превземат града, а с послушание към даденото от Бога указание. Следваха ги
седем свещеници с тръби. След тях бе Божият ковчег, обкръжен с ореол
от божествена слава, носен от свещеници, чиито одежди съответстваха
на святата им служба. Следваше израилевата войска, всяко племе под
своето знаме. Такава бе процесията, която обикаляше осъдения град. Не
се чуваше никакъв звук, освен стъпките на голямото множество и тържественият зов на тръбите, отекващ в хълмовете и улиците на Йерихон. След
като свършеше обиколката, войската се връщаше безмълвно в своите палатки и ковчегът отново заемаше мястото си в скинията.
С почуда и тревога стражите на града наблюдаваха всяко движение и
докладваха на властите. Те не разбираха значението на целия този показ,
но когато видяха, че голямото множество марширува около града им по
веднъж всеки ден със светия ковчег и придружаващите го свещеници, тайната на гледката събуди ужас в сърцата на жреците и на народа. Те отново
провериха своите силни крепости, чувствайки се уверени да се съпротивят
с успех и на най-могъщата атака. На мнозина изглеждаше смешна мисълта, че може да им се случи каквото и да е от тези особени демонстрации.
Други благоговееха, наблюдавайки процесията, която всеки ден се виеше
около града.“ Патриарси и пророци, с. 334
б. Какво стана на седмия ден? Исус Навин 6:15, 16, 20; Евреи 11:30

„Колко лесно небесните армии събориха стените, които изглеждаха така
страховити на съгледвачите, донесли лъжливия доклад! Божието слово
бе единственото използвано оръжие. (…) Делото бе оставено на Всемогъщия.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 152
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4. КРАЙНАТА ПРИСЪДА И ПРИЧАНАТА Ѝ
а. Какво заповяда Бог относно Йерихон, жителите му и стоките му?
Как клетвата на Исус Навин в Исус Навин 6:26 се изпълни? Исус Навин 6:17-19, 24, 26; 3 Царе 16:34

„Израилтяните не спечелиха победата със собствената си сила. Победата принадлежеше изцяло на Господа. И подобно на първите плодове
на земята, градът с всичко в него трябваше да бъде предаден в жертва
на Бога. Това трябваше да запомни Израил – че при завладяването на
Ханаан не трябваше да се бие, а просто да бъде инструмент, изпълняващ
Божията воля. Не да се стреми към богатство и себеиздигане, а да възвеличи славата на Йехова – своя Цар. Преди превземането на града бе
дадена заповед (Ис. Навин 6:17, 18 цитирано). Всички жители на града,
всяко живо същество в него (…) бе предадено на нож. (…) Самият град бе
изгорен, палатите и храмовете му, забележителните домове с всичкия им
лукс, богати тъкани и скъпи облекла бяха предадени на огъня. (…) Самото
място на града бе прокълнато. Йерихонската крепост не биваше никога да
се построи отново. Присъди заплашваха тези, които щяха да дръзнат да
възстановят стените, разрушени от божествена сила.“ Патриарси и пророци,

с. 334, 335

б. Защо Бог произнесе такава присъда срещу Йерихон? Второзаконие, 7:2-10; 20:16-18
„(Второзаконие 7:2; 20:16 цитирано) За много хора тези заповеди сякаш
са в противоречие с Духа на любов и милост, изявен в други части на Библията, но те наистина бяха издадени поради безкрайна милост и доброта.
Бог се готвеше да установи Израил в Ханаан, да направи от него народ
и управление, което да изяви Неговото царство на земята. Израилтяните
трябваше не само да бъдат наследници на истинската религия, но и да
разнесат нейните принципи по целия свят. Ханаанците се бяха отдали на
най-отвратително и покварено езичество и бе необходимо земята да се
очисти от това, което със сигурност щеше да попречи за изпълнението на
милостивите Божии намерения.
Жителите на Ханаан имаха достатъчно възможности за покаяние.“ Па-

триарси и пророци, с. 335
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5. БОГ ЗНАЕ НАЙ-ДОБРЕ

а. Какво трябва да научим от завоюването на Йерихон? Римляни 15:4
„Като народ и на нас не ни достига вяра. Днес малцина следват указанията, дадени чрез Божия избран служител, така покорно, както израилевите армии, завзели Йерихон. Военачалникът на Господното войнство не
се откри на цялото събрание. Той общуваше само с Исус, който предаде
съдържанието на техния разговор на евреите. На тях бе оставено правото
или да повярват, или да се усъмнят в думите му, дали да последват заповедите, дадени чрез него от Военачалника на Господното войнство, или да
се разбунтуват срещу указанията Му и да отхвърлят Неговия авторитет..
Те не видяха ангелските множества, командвани от Божия Син като
техен авангард, и можеха да кажат: „Какви са тези безсмислени обиколки,
колко е смешно да обикаляме всеки ден около стените на града и да надуваме тръби от овчи рогове! Това не може да причини нищо на тези яки
укрепления и кули.“ (…)
Той (Бог) ще помага на Своите вярващи чада при всеки спешен случай,
когато положат пълното си упование в Него и Му се покоряват безпрекословно. (…)
Бог работи мощно за вярващите хора, които се покоряват на Словото
Му без съмнения и колебания. Величието на небето със Своята ангелска
армия срина стените на Йерихон без човешка помощ. Въоръжените войници на Израил нямаха основания да се похвалят с постиженията си. Всичко
бе извършено чрез Божията сила. Нека хората се откажат от себе си и от
желанието си да следват своите собствени планове, нека смирено се предадат на божествената воля и Бог ще възроди силите им, ще даде свобода
и победа на чадата Си.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 153, 154

Петък

25 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.

5.

Как беше укрепен Исус Навин предварително, за да изпълни една
особена стратегия?
Ако Йерихон не беше разрушен, как можеше да бъде повлияна
останалата част от историята?
Обясни тайнственият начин, по който Бог спечели битката при Йерихон.
Защо Израил трябваше да изгори всичко, а даде металите на съкровищницата?
Какво може да ми попречи за успеха, който Бог може да ми даде?
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2.
3.
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p
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Дарения от първата събота

2 февруари 2019 г.

за централа на унионската мисия
в Замбия

Още от обявяването на независимостта
от британското управление през 1964 г. тази
нация е била позната като център на мира в
целия регион на Южна Африка. Тя е страна,
заобиколена от суша, с площ 752, 612 кв км
и е дом на около 15,5 милиона души. Замбия е обявена за християнска нация
преди 20 години и днес е позната в световен мащаб като страна, която се
радва на религиозна свобода.
Първият мисионер занесе вестта на Реформацията в тази страна през
1940 година. Но вестта не пусна корен до 1970 г. Дори тогава делото не напредна така бързо, както се бяхме надявали, поради предизвикателствата,
които срещахме с наши бивши братя и решението на правителството да забрани регистрацията на църкви по това време.
Но на молбите ни към Господа най-после беше отговорено и АСД Реформаторското движение беше регистрирано от нашето правителство през октомври 1991 г. Оттогава Божието дело напредва добре. Понастоящем нашето
членство е почти 700 души.
Централата на нашата унионска мисия е в северозападната част на страната ни. За да се съдейства за растежа, на последната ни делегатска сесия
беше решено централата да бъде преместена в столицата Лусака, където ще
има повече пространство за изграждане на структури, като билкова клиника, вегетариански ресторант и един център за обучение на мисионерски работници.
Един монументален стълб, който отразява вестта на Реформацията,
винаги действа като духовен катализатор за завършването на Божието дело
тук на земята. За съжаление, нашите ресурси са недостатъчни, за да разширим това велико дело. „Цениш ли ти жертвата, направена на Голгота толкова
дълбоко, че да искаш да подчиниш всеки друг интерес на делото за спасяване на души? Същата сила на желание за спасяването на грешници, която
отличаваше живота на нашия Спасител, отличава и живота на неговия верен
последовател. Християнинът няма желание да живее за себе си. Той се радва
да посвети всичко, което има и което е за службата на Учителя. Той е подбуден от едно неизразимо желание да печели души за Христос.“ Свидетелства към

църквата, т. 7, с. 5, 6

Искрено се надяваме, че любовта и жертвата, проявени от Божеството, ще
подвижи всеки вярващ да направи щедър принос за спасяване на загиващия
свят.
Предварително благодарим и ви желаем Божиите най-богати благословения.
Вашите братя и сестри от Замбия
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Агония при Гай
„Израил е съгрешил (…) По тази причина израилтяните не могат да
устоят пред неприятелите си.“ (Исус Навин 7:11, 12)
„Хиляди бяха убити на бойното поле, тъй като Бог не желаеше да благослови народа, сред който имаше само един грешник – само един, който
бе пренебрегнал словото Му.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 232

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 3, с. 254 – 263

Неделя

27 януари

1. КРИЕНЕТО КРИЕ ОПАСНОСТ
а. След като Йерихон падна, за коя скрита опасност Исус Навин не
знаеше? Исус Навин 7:1 Междувременно, какви стъпки следваха в
завладяването на Ханаан? Исус Навин 7:2, 3

„Скоро след падането на Йерихон Исус Навин реши да нападне Гай
– малък град сред теснините, на няколко мили западно от Йорданската
долина. Там бяха изпратени разузнавачи, които донесоха вестта, че обитателите на града не били много и съвсем малко войска ще може да ги
покори.“ Патриарси и пророци, с. 336
б. Въз основа на доклада на разузнавачите, колко войници бяха изпратени да атакуват Гай? Исус Навин 7:4 (първата част) Какви грешки
бяха направени по това време?

„Голямата победа, която Бог спечели вместо тях, направи израилтяните
самонадеяни. Сигурни поради това, че им бе обещана ханаанската земя,
те не осъзнаха, че само божествена помощ можеше да им даде успех.
Дори Исус Навин направи своите планове за превземане на Гай, без да
потърси съвет от Бога.
Израилтяните бяха започнали да се гордеят със силата си и да презират враговете си. Очакваха лесна победа.“ Патриарси и пророци, с. 336
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Понеделник

28 януари

2. ПОВИК ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СЪРЦЕТО
а. Каква неприятна изненада ужаси израилтяните при Гай? Исус Навин 7:4, 5

„(3000 израилеви войници) Втурнаха се в атака, без да са сигурни
в Божията подкрепа. Стигнаха почти до портата на града, но само за да
срещнат най-решителна съпротива. Обзети от паника поради числеността
и военната подготовка на враговете си, те се разбягаха объркани надолу
по стръмнината. (…) Макар че бяха загубили малко хора – убити бяха само
трийсет и шест мъже – поражението обезсърчи цялото общество. (…) Това
бе първата среща с ханаанците в истинска битка и бяха обърнати в бяг
пред защитниците на този малък град. Какъв щеше да бъде резултатът от
по-големите битки, които им предстояха?“ Патриарси и пророци, с. 336
б. Как реагира Исус Навин на трагедията? Исус Навин 7:6-9 Кое беше
погрешното в реакцията му?

„Исус Навин прояви истинска ревност за Бога, но молбите му бяха
смесени със съмнение и неверие. Мисълта, че Бог беше довел народа Си
отвъд Йордан да ги предаде на силите на езичниците беше грешна, недостойна за един водач на Израил. Чувствата на Исус Навин на униние и
недоверие бяха неоправдателни предвид мощните чудеса, които Бог беше
извършил за освобождението на народа Си, и повторните обещания, че
Той ще бъде с тях.“ Знамения на времето, 21 април 1881
„Грях е, ако някоя църква не проучи причината за своята тъмнина и за
сполетялото я бедствие. Църквата в ––– не може да бъде жива и дейна,
докато не се събуди за злото, което пречи на Бог да ги благослови.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 500

„Нека църквите, които твърдят, че вярват в истината, които защитават
Божия закон, да се съобразяват с този закон и да се отделят от нечестието. Нека членовете на църквата да се съпротивляват на изкушенията, да
не практикуват злини и да не се отдават на грях. Нека църквата започне
делото на очистване пред Бога чрез покаяние, смирение, дълбоко сърдечно изследване, защото ние живеем в истинския, действителния ден на
умилостивението – тържествен час, носещ със себе си вечни резултати.“
Избрани вести, т. 2, с. 415
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Вторник

29 януари

3. ОТГОВОРИТЕ НА БОГА
а. Как Бог милостиво отговори, когато Исус Навин се помоли, протестирайки за унизителното поражение на израилевата армия при Гай?
Исус Навин 7:10-12
„Нашият милостив Бог не посети своя слуга (Исус Навин) с гняв поради
това прегрешение (на униние и недоверие). Той благосклонно прие унижението и молитвите на Исус Навин и в същото време нежно укори неговото
неверие и тогава му откри причината за тяхното поражение.“ Знамения на

времето, 21 април 1881

б. Какво трябва да научим от тази криза? 1 Коринтяни 10:1-5, 11, 12

„(Ис. Навин 7:10-12 цитирано)
Показано ми бе, че тук Бог представя как гледа на греха сред тези, които
изповядват, че са част от спазващия заповедите Му народ. Хората, на които е дадена особената привилегия да станат свидетели на забележителни
прояви на Неговата сила, както древния Израил, и които дори в такива
случаи дръзват да пренебрегнат ясните Му напътствия, ще изпитат гнева
Му. Той учи народа Си, че непослушанието и грехът са крайно противни на
Него и на тях не бива да се гледа като нещо маловажно. Бог ни показва,
че когато народът Му извърши грях, трябва веднага да предприеме решителни мерки да го отстрани, за да не стане така, че неодобрението Му да
засегне всички тях. Ако греховете на народа бъдат подминавани от хората
на отговорни длъжности, Божието неодобрение ще падне над тях и Божият
народ като цяло ще бъде държан отговорен за тези грехове. В отношенията Си със Своите люде в миналото Господ показва необходимостта от
очистване на църквата от злините. Един грешник може да разпространи
тъмнина, която да премахне Божията светлина от цялата църква. Когато
хората осъзнаят, че тъмнината се спуска върху тях, но не разбират причината за това, трябва да търсят Бога искрено и с голямо смирение, докато
злините, които са наскърбили Светия Дух, бъдат открити и премахнати.
…Ако сред Божия народ има очевидни злини и ако Божиите служители
ги подминават с безразличие, те всъщност подкрепят и оправдават грешника, стават виновни наравно с него и със сигурност ще бъдат сполетени
от Божието неодобрение, защото ще бъдат отговорни за греховете на съгрешилите.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 257
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Сряда

30 януари

4. ЕДНО ДЕЛО В ТЕЗИ ПОСЛЕДНИ ДНИ
а. Какво нареди Бог да предприеме Исус Навин в кризата, която беше
причинила слабост и поражение при Гай? Исус Навин 7:13-15 Какво
можем да научим от това?

„(Някои) Може да виждат разни злини, но не се чувстват като Исус
Навин и не се смиряват поради опасността за душите. Истинският Божи
народ, който има в себе си духа на Господното дело и е взел присърце
спасението на душите, винаги ще гледа на греха като на нещо реално и
опасно. Хората от Божия народ винаги са на страната на верните и ще
имат съвсем ясно отношение към греховете, които така лесно навлизат
сред Божиите люде. Особено при заключителната работа на църквата по
време на запечатването на 144 000, които трябва да застанат без петно
пред Божия престол, те ще чувстват с особена сила злините на изповядващите се за Божи народ. (…)
Кои се вслушаха в Божия съвет по онова време? Дали тези, които извиняваха нечестието сред смятащите се за Божи народ и роптаеха в сърцата си, а понякога и открито, против изобличителите на греха? Дали тези,
които се обявяваха против тях и съчувстваха на вършещите нечестие?
Съвсем не! Ако не се покаят и не изоставят сатанинската си дейност да
наскърбяват хората, които носят товара на делото и издигат ръцете на
грешниците в Сион, никога няма да получат печата на Божието одобрение.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 258
„Ако пренебрегнат старателното издирване на греховете, водещи до
Божието неодобрение върху организацията, църковните водачи стават отговорни за тези грехове.“ Пак там, с. 261
б. Как покорно постъпи Исус Навин? Исус Навин 7:16-18

„Исус бе посъветван как да открие и накаже престъплението. Хвърлен
бе жребий за откриване на виновния. Грешникът не бе посочен направо,
а съмнението остана за известно време, така че народът да почувства
своята отговорност за греховете, които съществуваха сред него и да бъде
доведен до изследване на сърцето и смирение пред Бога. (…)
Ахан - синът на Хармия от Юдовото племе, бе посочен от Божия пръст
като смутител на Израил.“ Патриарси и пророци, с. 338
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Четвъртък

31 януари

5. ИСТИНСКОТО ВОДАЧЕСТВО В КРИЗА
а. Какво Исус Навин тактично поиска да направи Ахан и какъв беше
отговорът на Ахан? Исус Навин 7:19-21 Как Бог счита индиферентността във времена на криза? Софония 1:12
„Мнозина не притежават благоразумието на Исус Навин и не правят
особени усилия да издирват злините и да се справят бързо с греховете
сред народа. (…) Нека не стават пречка за онези, които имат задължението да я вършат. (…)
Ахановата изповед бе подобна на това, което мнозина сред нас са казали и ще казват. Те крият греховете си и отказват да направят доброволния изпит, докато Бог ги изобличи и те си признаят. Някои продължават с
греховното си поведение, докато се закоравят. Възможно е дори да знаят,
че църквата е затруднена, (…) и въпреки това, съвестта им не ги осъжда.
Те не облекчават църквата, като смирят гордите си и бунтовни сърца пред
Бога и като изоставят греховете си. Божието неодобрение тегне над народа Му и Той не изявява силата Си сред тях, докато съществуват грехове и
докато тези грехове са оправдани от хора на отговорни постове.
Работещите със страх от Бога за освобождаване на църквата от това,
което ѝ пречи и за поправяне на злините в нея, за да види Божият народ
колко важно е да се изпитва омраза към греха и желание за придобиване на духовна чистота, с цел да се прослави Божието име, винаги ще се
сблъскват с противопоставяне от страна на неосветените.“ Свидетелства
към църквата, т. 3, с. 261, 262

„Като цяло църквата в известна степен носи отговорност за греховете
на отделните си членове, защото пропуска злото, като не издига глас срещу него.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 458

Петък

1 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Кои фактори станаха причина израилтяните да бъдат поразени
при Гай?
Кое в молитвата на Исус Навин към Бога показа вяра и кое показа
съмнение?
Обясни задължението на църквата на остатъка, която сериозно се
приготвя за второто идване на Христос.
Кои качества на водачество в Исус Навин 7 глава би било добре
да развия?
Защо трябва да избягвам забавяне на жизнената задача за отстраняване на греха от лагера?
Урок 5 2 февруари 2019
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9 февруари 2019 г.

Синдромът на Ахан
„И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.“ (Лука
12:15)
„За някои придобиването на имот се е превърнало в мания.“ Свидетел-

ства към църквата, т.4, с. 457

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 335 – 340 (45. Падането
на Йерихон – от „Колко лесно небесните ангели съсипаха стените на Йерихон“
до края); Свидетелства към църквата, т. 4, с. 357 – 461

Неделя

3 февруари

1. ПРИЧИНАТА ЗА ПРОКЛЯТИЕТО
а. Какво действие предприе Исус Навин, когато накрая Ахан призна
вината си, след като беше открит от Бога като виновникът в Израил?
Исус Навин 7:22, 23
б. Защо беше така важно, че такива грехове да бъдат разкрити?
Притчи 26:2
„Ахан осъзнаваше добре кое може да се запази, както и факта, че златните
и сребърните съкровища, за които ламтеше, всъщност принадлежаха на
Господа.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 260
„Грехът на Ахан нанесе нещастие върху целия народ. Заради греха
на един човек Божието неодобрение ще почива върху църквата Му,
докато престъплението не се открие и отстрани. Това, от което най-много
е заплашена църквата, не е влиянието на опонентите, на невярващите
и богохулниците, а на хората, изповядващи Христос, чийто живот не
съответства на думите им. Има хора, които задържат благословенията на
Бога към Израил и нанасят немощ на Неговия народ.
Когато църквата е в трудности, когато съществуват студенина и духовно
отклонение, даващи повод на Божиите врагове да тържествуват, тогава,
вместо да скръстят ръце и да оплакват нещастното си състояние,
членовете нека издирят дали няма някой Ахан в стана. Със смирение и
изследване на сърцето нека всеки се постарае да открие скритите грехове,
които отблъскват Божието присъствие.“ Патриарси и пророци, с. 340
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Понеделник

4 февруари

2. АХАН ДЪРЖАН ОТГОВОРЕН
а. Какво заповяда Бог да направи народът с Ахан? Исус Навин 7:24, 25
Защо неговата съдба е предупреждение за нас, които живеем така близо
до приключването на благодатното време?

„Когато настъпи криза (…) и Бог говори от името на народа Си,
съгрешилите, които са потънали в тъмнина и пречат на Бога да работи
с людете Си, може да се стреснат, че са стигнали прекалено далеч в
недоволството си и в обезсърчаване на Божието дело. Възможно е да се
уплашат, подобно на Ахан, и да признаят, че са съгрешили. Тяхната изповед
обаче е закъсняла и не може да им е от полза, макар че Божието дело
ще изпита облекчение. Такива хора не правят изповед поради осъзнаване
на истинското си състояние и поради убеждението, че поведението им е
неугодно пред Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 262, 263
„Днес има много, които биха посочили греха на Ахан като маловажен, но
това е понеже те не са осъзнали характера на греха и неговите последици,
нямат никакъв усет за святостта на Бога и Неговите изисквания. Често се
чува изявлението, че Бог не е придирчив дали отдаваме или не сериозно
внимание на Словото Му, дали се подчиняваме или не на всичките
заповеди от Неговия свят закон; но записаното за отнасянето Му с Ахан
трябва да бъде едно предупреждение за нас. Той по никакъв начин не ще
освободи от вината.“ Ривю енд херълд, 20 март 1888
б. Как и защо съдбата на Ахан трябваше да бъде пазена в спомен?
Исус Навин 7:26 Какво трябва да ни казва това?

„Размисли ли сте се защо всички, които бяха свързани с Ахан, също
бяха предмети на Божието наказание? Това е, понеже не са били обучени
и възпитани според дадените им нареждания по великия стандарт на
Божия закон. Родителите на Ахан бяха възпитали сина си по такъв начин,
че той се чувстваше свободен да не се покорява на словото на Господа.
Принципите всадени в неговия живот го караха да се занимава с децата
си по такъв начин, че те също бяха покварени. Ум въздейства върху ум и
наказанието, което включи роднините на Ахан с него, открива факта, че
всички бяха замесени в престъплението.“ Библейски коментар, т. 2, с. 998
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Вторник

5 февруари

3. ТИНЯТА НА АЛЧНОСТТА
а. Кое беше подмамило Ахан да съгреши? Яков 1:13-15

„Алчността на Ахан бе събудена от вида на една скъпа сенаарска
дреха. Дори и пред лицето на смъртта той я нарече „хубава вавилонска
дреха“. Един грях бе довел до извършване на друг и той присвои златото
и среброто, посветени на Господното съкровище – ограби Бога от първите
плодове на Ханаанската земя.
Смъртният грях, довел Ахан до падение, се корени в алчността, един
от най-често срещаните грехове, на който се гледа най-леко. Докато
други престъпления се откриват и наказват, колко рядко нарушаването на
десетата заповед среща неодобрение! Величината на този грях и неговите
ужасни резултати са поуките от историята на Ахан.“ Патриарси и пророци, с. 339
б. Обясни как злото на алчността е отричане от вярата. Евреи 13:5

„Алчността е зло, което се разраства постепенно. Ахан бе развивал
желанието за печалба, докато то му стана навик и го обвърза с белезници,
които бе невъзможно да бъдат разкъсани. По времето, когато подхранваше
този грях, той би се ужасил само при мисълта, че може да нанесе бедствие
на Израил, но сетивата му бяха притъпени от греха и когато изкушението
дойде, падна лесна плячка.
Не са ли подобни на този греховете, които и днес се поддържат въпреки
сериозните и изрични предупреждения? На нас ни е забранено да се
отдаваме на алчност, както и на Ахан бе забранено да присвои заграбеното
от Йерихон. (…)
Навсякъде се виждат нейните кални следи. Тя създава несъгласие
и разпри в семействата, възбужда завист и омраза у бедните против
богатите; подбужда скъперничеството на богатите да потискат бедните.
И това зло съществува не само в света, но и в църквата. Колко често се
случва тук да се срещат егоизъм, алчност, измама, пренебрегване на
благотворителността и кражба спрямо Бога „в десятъците и приносите“!
Сред „добри и редовни“ църковни членове има, уви!, много Ахановци.“
Патриарси и пророци, с. 339
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Сряда

6 февруари

4. ИЗБЯГВАНЕ НА ПРИМКАТА
а. Кои предупреждения отекват до нас срещу пожелаването на нещо,
което не е наше? Лука 12:15; 1 Йоаново 2:15-17 Как този грях пречи на
Божието дело?

„Това увеличаващо се посвещаване на парите, този егоизъм, който
поражда алчност, оттеглят Божието неодобрение от църквата и умъртвяват
нейната духовност. Когато главата и ръцете са непрестанно ангажирани
с планове и тежък труд за трупане на богатства, изискванията на Бога и
хората се забравят.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 78, 79
„Но вместо да дадем всичко за Христос много от нас са взели златната
плочка и хубавата вавилонска дреха и са ги скрили в лагера. Ако
присъствието на Ахан беше достатъчно, за да отслаби целия израилев
лагер, трябва ли да се изненадваме, че много по-малък успех придружава
нашите усилия, след като всяка църква и почти всяко семейство има своя
Ахан?“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 151
б. Кои други грехове, които се отнасят към алчността, Бог особено
мрази? Притчи 6:16-19 Как гледа Бог на нас, когато подхранваме тези
грехове?
„Разнообразните грехове, които изповядващите християнството
подхранват и практикуват, навличат Божието неодобрение върху църквата.
В деня, когато небесните книги се отворят, Съдията няма да произнесе
и дума срещу виновния човек, но ще го погледне всепроникващо и
осъдително и тогава всяко дело, всеки миг от живота му ще се върнат ярко
в неговата памет. Няма да се наложи, както в дните на Исус Навин да
се хвърля жребий и да се хващат племена и семейства, но собствените
му устни ще изповядат неговия позор, себелюбие, алчност, безчестие,
лицемерие и измама. Неговите грехове, скрити от очите на хората, сега
ще бъдат публично обявени – все едно от покрива.
Влиянието, от което църквата трябва да се страхува най-много, не
е това на откритите противници, на невярващите и богохулниците, а
на непостоянните Христови последователи. Те отблъскват Божиите
благословения от Израил и нанасят слабост и укор на църквата, който не е
лесно да бъде премахнат.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 460
„Духът бива оскърбяван чрез гордост, разточителност, нечестие и
измами, насърчаване от хора, изповядващи благочестие. Всичко това
навлича Божието неодобрение върху Неговия народ.“ Пак там, с. 458
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Четвъртък

7 февруари

5. ПРОЗРАЧНОСТ В ТЪРГОВИЯТА
а. Кое разбиране може да ни помогне да поставим Бог и нашия ближен
пред естественото ни желание за печалба? Притчи 15:3; Колосяни 3:1-3
„Обичаят, който съществува в света, да се хитрува при търговия, не
е пример за християните. Те не бива да се отклоняват от абсолютната
почтеност дори и в малките неща. Да се продава една стока на цена, повисока от реалната и да се печели от невежеството на купувача е измама.
Незаконните печалби, малките „трикове“ в търговията, преувеличаването,
съперничеството, подбиването на цените – всичко това покварява
чистотата на църквата и е гибелно за нейната духовност.
Бизнес сделките не се намират извън обсега на Божието управление.
С християнството не бива да се парадира само в събота и да се излага на
показ само в църквата. То е за всеки ден от седмицата и за всяко място.
Изискванията му трябва да се спазват и зачитат в работилницата, у дома,
при бизнес сделките с братята и със света.“ Пак там, с. 460, 461
„Първата християнска църква нямаше привилегиите и възможностите,
които имаме ние. Първите християни бяха бедни хора, но чувстваха
силата на истината. Целта пред очите им бе достатъчна, за да ги накара да
вложат всичко. Чувстваха, че спасението или загубата на цял свят зависи
от тяхното сътрудничество. Деляха всичко, което имаха, и бяха готови да
отидат или да дойдат, стига Господ да им заръча.
Ние изповядваме, че сме управлявани от същите принципи, че
сме повлияни от същия Дух. (…) Нека лично да дадем пример, за да
стимулираме и другите чрез своята безпристрастна щедрост.“ Свидетелства
към църквата, т. 5, с. 151

Петък

8 февруари

1.

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

2.

Кое най-много пречи на Божието благословение и отслабва
Неговия народ?
Как може да оказвам влияние на младите, както Ахан направи
това на своите деца?
Как мога да избегна началото на отдаване на корените на
алчността?
Каква опасност се крие особено когато купуваме или продаваме
нещо използвано?
Как трябва да избягвам общата примка за пожелаване на светска
печалба?

3.
4.
5.
6.
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Урок 7

16 февруари 2019 г.

Благословенията и проклятията
„От всичко що заповяда Моисей нямаше дума, която Исус не прочете пред всичките събрани израилтяни, с жените, децата и чужденците, които се събираха между тях.“ (Исус Навин 8:35)
„Надежда, че ще се изпълни Божието намерение, можеше да има само,
ако в сърцата на хората цареше почит към Божия закон.“ Пророци и царе, 235
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 341 – 344 (46. Благословения и проклятия)

Неделя

10 февруари

1. ЕДИН СЕРИОЗЕН ИЗБОР
а. Какъв избор постави Господ пред Своя народ на границата на обещаната земя и какво можем да научим от това? Второзаконие 11:26-28

„Изисква се послушание и ако не се вслушате, ще застанете на почва,
която е по-лоша и от неутралната. Ако не получите Божието благословение, ще имате Неговото проклятие. Той иска от вас да проявявате желание и послушание и ви казва, че ще ядете от добрите плодове на земята.
Тежко проклятие е произнесено срещу тези, които не помагат на Господа.“
Свидетелства към църквата, т. 2 ,с. 137

б. Назови двете планини, избрани за произнасяне на благословенията и проклятията. Второзаконие 11:29 Как бяха разделени израилевите племена за тази свята длъжност? Второзаконие 27:11-13

„Гевал и Геразин от двете страни на долината почти се доближаваха,
като по-ниските им склонове сякаш образуваха естествен амвон, от който
всяка изговорена дума отекваше ясно, а снишаващите се хълмове предоставяха място за събиране на огромно множество.“ Патриарси и пророци, с. 341
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Понеделник

11 февруари

2. ОБУЧАВАНЕ НА УМА ЗА ПОБЕДА
а. Каква заповед относно планината Гевал беше дадена чрез Мойсей,
за да бъде изпълнена, когато народът премине Йордан? Второзаконие 27:2-8

б. Какво друго трябваше да бъде направено с цел да се втълпи законът в умовете на народа? Второзаконие 6:6-9; 31:19-22

„В дните на броденето из пустинята Господ бе направил всичко възможно, за да запомнят чадата Му думите на закона. След заселването в Ханаан Божиите заповеди трябваше да бъдат повтаряни ежедневно във всеки
дом; трябваше да бъдат написани на страничните стълбове и на портите,
както и на паметни плочки. Указано бе към тях да се напише музика и да
бъдат пети от млади и стари. Свещениците трябваше да ги разясняват на
публични събрания, а управниците да ги изучават всеки ден. „… да размишляваш върху нея денем и нощем – заръча Господ на Исус Навин за
книгата на закона, - за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е
написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш
добър успех“ (Ис. Навин 1:8).“ Пророци и царе, с. 235
в. Каква полза ние също получаваме от запаметяването на Божия закон и размишляването върху обещанията и предупрежденията, които
се намират в Словото Му? Псалм 119:11
„Всеки ден няколко скъпоценни златни мига трябва да се посвещават на
молитва и изследване на Писанията, дори и само за да се запомни някой
стих наизуст, за да може душата да поддържа духовен живот.“ Свидетелства
към църквата, т. 4, с. 428

„Умът трябва да бъде въздържан и да не му се позволява да блуждае.
Трябва да бъде обучен да се задържа върху Писанията; дори цели глави могат да бъдат научени наизуст, за да бъдат повтаряни, когато Сатана
идва с изкушенията си. Дори когато ходите по улиците, можете да четете
пасаж и да размишлявате от него. Така го втълпявате в ума ви и Бог ще
напомни полученото в ума точно когато е необходимо.“ Уест Мичиган Херълд,
26 октомври 1904
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Вторник

12 февруари

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
а. Как Исус Навин изпълни инструкциите, които бяха дадени чрез
Мойсей относно планината Гевал? Исус Навин 8:30-32

„Според дадените на Мойсей указания на планината Гевал бе издигнат
паметник от големи камъни. Предварително покрити с мазилка, на тях бе
написан законът – не само изговорените на Синай и издълбани на каменните плочи десет заповеди, а и наредбите – предадени на Мойсей и написани от него в книга. Освен този паметник бе изграден и олтар на необработен камък, върху който бяха направени приноси на Господа. Значителен
бе фактът, че олтарът бе издигнат на планината Гевал – планината, на
която бе изказано проклятието. Той отбелязваше, че поради престъпването на Божия закон Израил веднага би понесъл справедливия гняв на Бога,
ако не бе изкуплението чрез Христос, представено чрез жертвения олтар.“
Патриарси и пророци, с. 342

б. Как настани Исус Навин ръководителите и народа за тази внушителна церемония и какво трябва да забележим за начина, по който
чужденецът беше посрещнат? Исус Навин 8:33

„Шест от племената – всички произлезли от Лия и Рахил – бяха застанали на планината Гаризин, докато произхождащите от наложниците
заедно с Рувим и Завулон застанаха на Гевал, а свещениците с ковчега се
установиха в долината между тях.“ Патриарси и пророци, с. 342
„Нека тези, които вярват в Господното слово, да прочетат наставленията в Левит и Второзаконие.
Тогава ще разберат какво обучение бе дадено на израилевите семейства. Макар че трябваше да стои твърдо отделен и свят, разграничавайки
се от народите, които не познават Бога, Божият избран народ трябваше
да се отнася любезно с чужденеца. Не биваше да го гледат отвисоко за
това, че не е от Израил. Трябваше да обичат чужденеца, тъй като Христос
умира, за да спаси и него, и Израил. На всичките им благодарствени празненства, където те отбелязваха Божиите милости, чужденецът трябваше
да бъде добре дошъл.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 233
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Сряда

13 февруари

4. ИЗБЯГВАНЕ НА ФОРМАЛНОСТТА В РЕЛИГИОЗНАТА СЛУЖБА
а. Коя беше кулминационната точка от церемонията на планината Гевал? Исус Навин 8:34

„Тръбите възвестяваха да се запази тишина и сред дълбокото мълчание
в присъствието на огромното множество Исус застана до светия ковчег да
прочете благословенията, които щяха да следват послушанието към Божия закон. Всички племена, намиращи се на Гаризин, отговориха с „амин.“
Патриарси и пророци, с. 342

б. Защо беше подходящо обществото да каже „Амин“? Псалм 106:48
Защо е подходящо често за нас също да казваме „Амин“?

„Когато Божието слово се изговаряше пред евреите в древността, заповедта гласеше: „И целият народ да каже: „Амин!“ Когато ковчегът на завета
бе донесен в града на Давид и бе изпята песен на радост и тържество,
„целият народ каза: „Амин!“ И възхвалиха Господа!“ Този горещ отзвук бе
доказателство, че разбираха словото и се присъединяваха към поклонението пред Бога.
В нашите религиозни служби има много голям формализъм. Господ
иска Неговите служители, проповедници на Словото, да са ръководени от
Светия Дух; а хората, които слушат, да не седят в сънливо безразличие,
нито да гледат с празен поглед насам-натам, без никак да откликват на казаното. Впечатлението у невярващите е всичко друго, но не и благоприятно за Христовата религия. Тези скучни, мрачни, безгрижни така наречени
християни не са лишени от амбиция и усърдие, когато са заети със светски
бизнес, но нещата с вечно значение не ги затрогват много. Божият глас
чрез Неговите свидетели може да звучи като приятна песен, но свещените предупреждения, изобличения и насърчения в нея не се взимат под
внимание. Светският дух ги е парализирал. Истините на Божието слово
се изговарят на оловни уши и корави, невъзприемчиви сърца. Трябва да
има пробудени, активни църкви, които да насърчават и поддържат духа
на Христовите служители и да им помагат в делото за спасение на хора.
Когато църквата живее в светлина, постоянно ще се чуват радостни, сърдечни отзиви и думи на щастливо хвалебствие.“ Свидетелства към църквата,

т. 5, с. 310
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Четвъртък

14 февруари

5. ТАЙНАТА НА ЩАСТИЕТО
а. Какво друго беше включено в церемонията за благословения и
проклятия? Исус Навин 8:35 Какво трябва да се повтаря редовно?
Второзаконие 31:10-13
„Тогава той прочете проклятията и племената от хълма Гевал по подобен начин изказаха своето съгласие – хиляди и хиляди гласове като един
се обединиха в тържествен отговор. След това бе прочетен Божият закон
заедно с изявленията и съдбите предадени им от Мойсей.
На Синай Израил бе получил закона направо от Божията уста и Неговите святи заповеди, изписани със собствената Му ръка, все още се пазеха
в ковчега. Сега законът отново бе написан на място, където всички можеха
да го прочетат. Всеки един имаше привилегията сам да види условията на
завета, при които людете трябваше да завземат Ханаан. Всички трябваше
да засвидетелстват, че приемат тези условия, и да изразяват одобрението
си към благословенията и проклятията за неговото спазване или пренебрегване. Сега законът не само бе написан на паметните камъни, но и бе
прочетен от самия Исус на всеослушание пред целия Израил. Бяха изминали само няколко седмици, откакто Мойсей им бе предал съдържанието на
цялата книга „Второзаконие“, но въпреки това Исус прочете отново закона.
Не само израилевите мъже, но и всичките жени и деца слушаха четенето, защото бе важно всички да знаят и изпълняват дълга си.“ Патриарси
и пророци, с. 342

б. Назови някои от благословенията и проклятията. Второзаконие
28:1-13; 27:14-26

Петък

15 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как благословенията и проклятията, дадени на Израил, са актуални и днес?
Как запаметяването и размишлението върху Писанието ми помага
понякога?
Защо чужденецът беше заедно с ръководителите и народа на
планината?
По какви начини мога да бъда по-отзивчив към задачата на моя
местен проповедник?
Защо е важно всички да научат от младини своя дълг към Бога?
Урок 7 16 февруари 2019

Урок 8

23 февруари 2019 г.

Помагане на гаваонците

„Ето какво ще сторим с тях: ще запазим живота им, за да не бъде
Божият гняв на нас поради клетвата, с която им се заклехме“ (Исус
Навин 9:20)
„В централната част на страната гаваонците – един многоброен народ,
отхвърлиха езичеството и се присъединиха към Израил, за да споделят с
тях заветните благословения.“ Пророци и царе, с. 188
Препоръчвани четива: Знамения на времето, 7 февруари 1884

Неделя

17 февруари

1. ЕДИН ХИТЪР ПЛАН
а. Какво направиха мъжете на Гаваон, виждайки победите на Израил? Исус Навин 9:3-6

„(В Галгал израилтяните) Тук скоро бяха посетени от странна делегация,
която пожела да сключи договор с тях. Посланиците се представиха като
идващи от далечна страна и това сякаш се потвърждаваше от външния им
вид. Дрехите им бяха стари и износени, сандалите – протрити, провизиите
– мухлясали и меховете, служещи им като съдове за вино – изсъхнали и
съдрани, сякаш износени от пътуването.
От далечната им – според техните твърдения – родина отвъд границите на Палестина съгражданите им, казаха те, чули за чудесата, които Бог
извършил за Своя народ и ги изпратили да сключат договор с Израил.“
Патриарси и пророци, с. 345

б. Разкажи неочакваната среща и какво Израил трябваше да е научил? Исус Навин 9:7-13

„Евреите бяха специално предупредени да не влизат в никакъв съюз с
идолопоклонниците от Ханаан и в умовете на водачите се събуди съмнение за истинността в думите на чужденците.“ Пак там
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Понеделник

18 февруари

2. ЕДНА РАЗОЧАРОВАЩА ИЗМАМА
а. Каква грешка направиха Исус Навин и ръководителите относно гаваонците? Защо се провалиха? Исус Навин 9:14, 15

б. Как реагираха израилтяните, като видяха, че бяха измамени? Защо
бяха прави като пожалиха гаваонците? Исус Навин 9:16-20

„Когато израилтяните научиха за измамата спрямо тях, възмущението
им бе голямо. (…) „Цялото общество роптаеше против началниците“, но те
отказаха да нарушат договора, макар и сключен чрез измама, защото се
бяха „заклели в Господа“. „Израилтяните (…) не ги убиха.“ Гаваонците се
бяха заклели да отхвърлят идолопоклонството и да приемат поклонението
на Йехова. Опазването на живота им не бе нарушение на Божията заповед
за унищожаване на идолопоклонниците ханаанци. Ето защо чрез своята
клетва евреите не сториха грях. И макар обещанието да бе придобито с
измама, клетвата не трябваше да бъде пренебрегната.“ Пак там, с. 345, 346
в. Какво трябва да разберем относно важността на честност в спазването на думата, която веднъж сме дали? Притчи 12:22; Псалм 15:1, 4
(последната част)

„Задължителността на дадената дума – ако не обвързва човека да
извърши зло – трябва да се пази свято. Никакви съображения за печалба,
отмъщение или изгода не могат да повлияят по някакъв начин върху ненарушимостта на клетвата или обещанието.“ Пак там
„Ако по някакъв начин вие заявите какво ще направите, а след това ви
се стори, че това ще бъде загуба за вас, не променяйте, нито на косъм от
обещаното, не се отклонявайте от принципа. Направете каквото сте обещали. Ако промените плановете си, вие ще покажете, че на вас не може
да се разчита. И щом малките престъпления ви отдръпват назад, вие ще
постъпвате така и с големите неща. При такива обстоятелства някои се
изкушават да измамят, казвайки: „Не разбрах, че думите ми са били изтълкувани повече от това, което съм искал да кажа.“ Фактът е, че те са казали
точно това, но са загубили доброто желание и после са поискали да се
откажат от уговореното.“ Детско водителство, с. 79
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Вторник

19 февруари

3. СЪДБАТА НА ГАВАОНЦИТЕ
а. Тъй като гаваонците прибягнаха до измама, каква стана участта им
в живота? Исус Навин 9:21-23 Как това показва въздействието, което
израилевият Бог беше направил на заобикалящите народи?

„Гаваонците бяха оставени живи, но бяха прикрепени като роби към
светилището да изпълняват всичката слугинска работа. (…)
Гаваон (…) „беше голям град като един от царските градове (…) и
всичките му мъже бяха силни“. Унижението, до което прибягна един такъв
град, за да запази живота си, е удивително доказателство за ужаса, който
израилтяните бяха вдъхнали в ханаанците.“ Патриарси и пророци, с. 346
б. Как реагираха гаваонците на присъдата? Исус Навин 9:24-27

„(Исус Навин 9:27 цитирано) Те (гаваонците) приеха тези условия с
благодарност, осъзнавайки, че бяха съгрешили, и със задоволство, че откупиха живота си на тази цена.“ Пак там
в. Кои факти показват, че гаваонците щяха да бъдат благословени,
ако бяха честни, казвайки цялата истина вместо да прибягнат до измама? Изход 12:48, 49; Левит 19:33, 34

„Бог бе предвидил всички, които се отрекат от езичеството и се свържат
с Израил, да споделят благословенията на завета. (…)
Не беше леко тези граждани на „царски град“, на който „всичките му
мъже бяха силни“, да се смирят, за да станат дървосекачи и водоносци
поколения наред. Те бяха облекли одеждата на бедността, за да прокарат
своята измама, положила върху тях знак на вечно робство. Във всичките
им поколения тяхното положение на слуги щеше да свидетелства за Божията омраза към лъжата.“ Пак там
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Сряда

20 февруари

4. СПАЗВАНЕ НА ОБЕЩАНИЕТО
а. Какво направиха петте аморейски царе, когато узнаха, че гаваонците сключили мир с Израил? Исус Навин 10:1-5

„Подчинението на Гавон пред израилтяните смая ханаанските царе. Те
веднага предприеха стъпки да отмъстят на народа, сключил мир с нашествениците. (…) Действията им бяха бързи.“ Пак там, 346, 347
б. Когато гаваонците видяха опасността си, каква вест изпратиха на
Исус Навин и в резултат на това какви действия предприе той? Исус
Навин 10:10, 11

„(Исус Навин 10:6 цитирано) Опасността заплашваше не само
гаваонския народ, но и Израил. Този град бе ключ към централна и южна
Палестина и трябваше да се завземе, за да се завладее страната.
Исус Навин веднага се приготви да тръгне в помощ на Гаваон.
Жителите на обсадения град се бяха уплашили, че ще отхвърли призива
им поради нечестието, което бяха извършили; но тъй като се бяха
покорили под властта на Израил и бяха приели поклонението към Бога,
Исус Навин се почувства задължен да ги защити. Този път не потегли
без божествен съвет и Господ го окуражи в начинанието му. (…)
Войските му вървяха цяла нощ и на утринта той ги доведе пред
Гаваон. Обединените царе едва бяха събрали армиите си около града,
когато Исус ги нападна.“ Пак там, 347
в. Какво разкрива невероятната сила на Бог в полза на онези, които
Той защитава? Исус Навин 10:10, 11

„Огромното множество побягна пред Исус през планината към Ветерон,
изкачи се нависоко и се втурна надолу по стръмното от другата ѝ страна.
Тук върху аморейците се изсипа силна градушка.“ Пак там, с. 347
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21 февруари

5. МОЛИТВА + ДЕЙСТВИЕ
а. Каква изумителна молба Бог задоволи на Своя верен слуга Исус
Навин за чест и слава на Създателя? Исус Навин 10:12-14 Защо направи Той това?
„Исус Навин, гледащ от билото на планината надолу, разбра, че денят
няма да му стигне, за да завърши делото си. Ако не бъдеха напълно разбити, враговете на израилтяните щяха да се сплотят отново и да подновят
битката (Ис. Навин 10:12, 13 цитирано).“ Пак там
Божият Дух вдъхнови молитвата на Исус Навин, за да даде доказателство за силата на израилевия Бог. Затова молбата на великия водач не бе
проява на дързост. Исус бе приел обещанието, че Бог наистина ще разбие
неприятелите на Израил, но положи толкова усърдни усилия, сякаш успехът зависеше единствено от израилевите войски. Направи всичко, което
можеше да стори човешката сила и тогава извика с вяра за божествена
помощ. Тайната на успеха е в обединяването на божествената сила и човешкото усилие. Най-великите резултати получават хора, които се уповават преди всичко на Всемогъщата Ръка. Човекът, който нареди: „Застани,
Слънце, над Гаваон, и ти, Луна, над долината Еалон“, е същият, който в
продължение на часове лежа прострян на земята в молитва в лагера на
Галгал. Силните хора са хора на молитвата.
Това могъщо чудо свидетелства, че творението е под властта на Създателя.“ Пак там, с. 348
б. Какво направи Бог отново, което показва, че Той контролира природата? Исая 38:7, 8 Какво ще направи в бъдеще? Йов 38:22, 23; Откровение 16:17, 21

Петък

22 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Бил ли съм някога измамен? Ако да, как мога да избегна това?
Защо Израил остана верен на измамниците, които ги бяха измамили?
Кои факти в историята на гаваонците показват, че лъжата не се
възнаграждава?
Защо Бог помогна на Израил в битката срещу аморейците?
Какво ще стане в бъдеще, което ще покаже, че Бог контролира
елементите в природата?
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Дарения от първата събота

2 Март 2019 г.

за бедстващите по света

„Защото сиромасите никога няма да
липсват от земята ти; затова ти заповядвам, като казвам: Непременно да
отваряш ръката си към бедния си и към
оскъдния си брат в земята си.“ (Второзаконие 15:11)
„Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да
му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.“
(Левит 25:35)
Представяли ли сте си някога, че един ден се връщате вкъщи и внезапно се изправяте пред земетресение, ураган или наводнение? Представяте ли си, че всичко, което цял живот сте градили, ще бъде унищожено за няколко минути? Всяка година хиляди хора по света се изправят
пред това изпитание – изпадат в голяма бедност и нужда. Всред тези
тълпи са и наши братя – членове на църквата, които са част от нашето
семейство и които след едно природно бедствие са лишени от всичко,
което са имали и стават зависими от подкрепа, за да започнат нов живот.
През изминалата година те са се изправяли пред всичко това – пожари, наводнения, земетресения, урагани и дори вулканични изригвания.
Във всичките тези случаи ние чувстваме, че нашият Бог закриля Своите хора, спасявайки живот и имущество. В много случаи обаче отделът
за социално подпомагане на нашата църква е трябвало да инвестира
средства, за да осигури храна, вода и медикаменти за възстановяване
на домове и църкви, за помагане на семейства, които са изгубили реколти, да осигури медицинско лечение и понякога дори да осигури лекарски кабинети. В такива моменти парите, които са събрани от годишните
дарения за фонда природни бедствия по света са благодат в живота на
тези братя. Нашето даване може да отиде при тях, за да им помогне да
си осигурят подслон, стабилност и чувство на утеха от принадлежността
им към Христовото семейство. Много са Божиите обещания за онези,
които служат на Неговите наскърбени (СЦ, т. 6, с. 260). Не забравяйте,
че като отваряме широко ръката си за бедните и нуждаещите се, помагаме на нашия брат, който е част от семейството на Учителя. Нека
всеки направи възможно най-доброто и да бъде сигурен, че нашият Бог
ще благослови чудесно живота ни и ще умножи ресурсите ни, защото
парите ни ще бъдат от голяма полза за да се погрижим за нашите братя,
които страдат в най-трудните места в света.
Отдел за социално подпомагане към Генералната конференция
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Бог заповяда завоюването

„Господ обеща на Исус Навин, че ще бъде с него, както е бил с Мойсей,
и той ще завладее Ханаан, стига да е верен и да съблюдава заповедите
Му.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 148
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 349, 350 (48. Разделението на Ханаан – отначало до „Хеврон бе седалище на страшните енакими“)

Неделя

24 февруари

1. СТРАШНИ ВРАГОВЕ
а. Какво стана с Южен Ханаан след победата при Ветерон? Исус Навин 10:40-43

„Победата при Ветерон бързо бе последвана от покоряване на Южен
Ханаан.“ Патриарси и пророци, с. 349
б. Какво направиха царете на Северна Палестина, когато чуха за успеха, постигнат от еврейския народ? Исус Навин 11:1-5

„Племената на Северна Палестина, ужасени от успеха, придружаващ
израилевите войски, сега влязоха в съюз против тях. Начело на този съюз
бе Явин – цар на Асор, територия на запад от езерото Мером. „И те, и
всичките им войнства с тях (…) излязоха (…)“ Тази армия бе много по-голяма от войските, с които израилтяните се бяха срещали досега в Ханаан.“ Пак там, с. 349
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„Както Господ беше заповядал на слугата Си Мойсей, така заповяда Моисей на Исус, така и стори Исус; не престъпи нищо от всичко,
което Господ бе заповядал на Мойсей.“ (Исус Навин 11:15)

Понеделник

25 февруари

2. ПОБЕДИ ЗА ВЕРНИЯ
а. Какво трябва да отбележим относно начина, по който Господ насърчи Исус Навин, и отново се намеси за Своя верен народ? Исус
Навин 11:6-8 Какво можем да научим от това?

„Близо до езерото Мером Исус нападна стана на съюзниците и напълно
разби войските им.“ Патриарси и пророци, с. 349
„Бог ще извърши чудни неща за хората, които му се доверят. Именно
защото онези, които изповядват, че са Негов народ, се доверяват толкова
много на собствената си мъдрост и не дават на Господ възможност да разкрие мощта Си в тяхна полза, затова нямат вече сила. Той ще помага на
Своите вярващи чеда при всеки спешен случай, когато положат пълното
си упование в Него и Му се покоряват безпрекословно.“ Свидетелства към
църквата, т. 4, с.154

„Вярата на посветения работник трябва да издържи всеки изпит. Бог
може и желае да даде на слугите Си всичката сила, от която се нуждаят,
и мъдрост според различните им нужди. На всички, които положат своето
доверие в Него, Той ще даде и повече от най-големите очаквания.“ Деяния
на апостолите, с. 108

б. Какво беше направено с конете и колесниците на победената армия? Защо? Исус Навин 11:9; Псалм 20:7-9

„Колесниците и конете – гордостта и хвалбата на ханаанците, не биваше да бъдат присвоени от Израил. По Божия заповед колесниците бяха
изгорени, а конете – осакатени, за да бъдат негодни за използване в битка.
Израилтяните не трябваше да се уповават на колесници и коне, а на „името на Господа, техния Бог.“ Патриарси и пророци, с. 349
в. За разлика от Йерихон какво трябваше да направи Израил с осъдените градове, добитък и плячка? Колко верни бяха те в следването
на Божиите нареждания? Исус Навин 11:10-14

„Един по един градовете бяха превзети, а Асор – крепостта на съюза –
бе изгорен.“ Пак там, с. 349
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Вторник

26 февруари

3. ДОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ
а. Кое обобщи процедурата на Исус Навин в завладяването на Ханаан? Исус Навин 11:18, 19

б. Какъв план беше поставил Господ пред израилтяните, когато беше
обещал да очисти Ханаан от всичките нечестиви народи, които обитаваха там? Срещу коя опасност Той ги беше предупредил? Второзаконие 7:21, 22

в. Въпреки всичкото кръвопролитие в тези завоевания, каква беше
целта на Всемогъщия за цялостната полза на човечеството? Второзаконие 7:23, 26 Какво разкрива, че Бог също призова за пауза в тази
насилствена задача? Исус Навин 11:23

„В обетованата земя започнатата в пустинята дисциплина бе продължена при условия, които бяха благоприятни за създаването на добри навици.
Народът не беше наблъскан из градове, а всяко семейство си имаше свой
земеделски имот, който включваше всички блага, необходими за един естествен, непокварен живот.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 188
„Но въпреки че силата на ханаанците бе разбита, те не бяха напълно
завладени. На запад филистимците още държаха една плодородна равнина покрай морския бряг, а на север от тях бе територията на сидонците,
които владееха и Ливан. На юг към Египет земята бе все още заета от
враговете на Израил.
Обаче Исус не трябваше да продължи войната. Патриарси и пророци, с. 349
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„Войната продължи няколко години, но накрая Исус стана господар на
Ханаан.“ Патриарси и пророци, 349

Сряда

27 февруари

4. ЕДНА НЕОБХОДИМА ЗАДАЧА
а. Кой беше предварително определил границите на земята? На кого
беше поверено разделянето на земята? Числа 34:1, 2, 13, 17, 18

Великият водач имаше да върши друга работа, преди да се оттегли от
ръководството на Израил. Цялата земя с двете вече завладени части и
тази, която още не бе покорена, трябваше да бъде разделена между племената. Задължение на всяко племе бе напълно да завоюва собственото
си наследство. Ако народът се окажеше верен на Бога, Той щеше да изгони враговете пред него и обеща да му даде още по-големи притежания,
ако бъде отдаден на завета Му.
Разпределението на земята бе поверено на Исус заедно с първосвещеника Елеазар и предводителите на племената, като местоживеенето на
всяко племе бе определено с жребий. Самият Мойсей бе отбелязал границите на страната, която племената трябваше да поделят, когато завладеят
Ханаан. От всяко племе бе посочен по един княз, който да присъства на
разпределението.“ Патриарси и пророци, с. 349, 350
б. Как трябваше да бъде решено заселването на всяко племе и какво
правило трябваше да бъде следвано относно големината на всяко
племе? Числа 26:54-56

в. Какво наследство получиха левитите? Числа 18:20, 21 35:1-3, 7, 8

„Левитите бяха назначени за служители в светилището, затова и не
получиха никакъв земен имот. Те живееха в отделни градове и се поддържаха чрез десятъците, даренията и приношенията, които се даваха за
службата на Господа. Те бяха учителите на народа, техни гости при всички празненства и навсякъде почитани като служители и представители на
Бога. На целия народ бе заповядано: „Гледай никога да не изоставяш левитина през дните, които ще живееш в земята си.“. Поради това левитите
нямат част и дял с братята си: сам Господ е техен дял, както им бе говорил
Господ, твоят Бог“ (Втор. 12:19; 10/9).“ Възпитание, с. 159
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Четвъртък

28 февруари

5. НИКАКВИ ИЗВИНЕНИЯ
а. Каква претенция предявиха децата на Йосиф поради тяхната численост и как отговори Исус Навин? Исус Навин 14:4, 5; 17:14-18

„Имайки предвид численото си превъзходство, тези племена (Ефрем
и Манасия) поискаха двойна част от територията. Жребият им определи
най-богатата земя, включително плодородната Саронска равнина. Тъй
като много от главните градове в долината бяха още владение на ханаанците, племената се отдръпнаха от тежките изпитания и опасности, свързани със завладяването на притежанието им, и пожелаха допълнителна част
от вече покорената територия. Ефремовото племе бе едно от най-големите в Израил, както и това, към което принадлежеше Исус. Членовете му
естествено се смятаха хора с особено право. „Защо даде ти да се хвърли
само един жребий за нас и само един дял да наследим – казаха те, - тогава, когато сме много люде (…)? (Исус Навин 17:14-18). Но от непобедимия водач не можеше да се спечели никакво отстъпване от стриктната
справедливост.
Отговорът му бе: „Ако сте много люде, възкачете се на леса и си изсечете една част от него в земята на ферезейците и на рафаимите, тъй като
хълмистата част на Ефрем е тясна за вас.“
Техният отговор показа истинската причина на оплакването. Липсваше
им вяра и смелост да изгонят ханаанците. (…)
Както твърдяха, те бяха голям народ и бяха напълно в състояние да се
справят сами, подобно на братята си. С Божията помощ не трябваше да се
боят от железните колесници.“ Патриарси и пророци, с. 351, 352

Петък

1 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Кое трябва да ни дава кураж, когато сме изправени пред по-голям
враг, отколкото някога сме имали?
Какви „колесници и коне“ твърде тежки в моя живот могат да ми
окажат натиск?
Защо Бог даде пауза, въпреки че каза на Исус Навин да завладее
Ханаан?
Какво беше обещано за всяко племе, ако бъдеха верни на завета?
Как духът на Исус Навин се различаваше от този на племето му?
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Началото в Ханаан

9 март 2019 г.

„След това, цялото общество израилтяни се събра в Сило, където
и поставиха шатъра за срещане; защото земята вече беше завладяна
от тях.“ (Исус Навин 18:1)
„Земята, към която ние пътуваме, във всеки смисъл е далеч по-привлекателна от земята Ханаан на Израил. Те бяха водени чрез ръката на Бога.
Самият Христос им даде описание на страната, в която те щяха да намерят дом; защото Той желаеше да ги стимулира да постоянстват с надежда
и кураж. (…) Те имаха нужда от кураж и постоянна вяра.“ Ривю енд херълд, 29
ноември 1881

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 350 – 355 (48. Разделянето на Ханаан – от „Хеврон бе седалището на страшните енакими“ до „… ще
ползват привилегиите на братята си от другия бряг.“)

Неделя

3 март

1. ЧОВЕК С КУРАЖ
а. Как Халев свидетелства опитността си от преди четирисет години,
преди земята да беше раздадена? Исус Навин 14:6-9 Как преди той
беше показал кураж?
б. Какво можем да научим от Божието обещание към Халев? Числа
14:22-24
„Докато съмняващите се говорят за невъзможности, докато треперят
от мисълта за високите стени и силните великани, нека верните халевци,
които имат друг дух, излязат смело напред. Божията истина, която носи
спасение, ще отиде до хората, ако проповедниците и изповядващите се за
вярващи не ѝ препречват пътя, както направиха неверните разузнавачи.
Нашето дело е агресивно. Трябва да се направи нещо, за да се предупреди този свят, и нека не се чува никакъв глас, който ще окуражава себелюбиви интереси за сметка на мисионските полета. Ние трябва да участваме
в делото със сърце, душа и глас. Както умствените, така и физическите
сили трябва да се събудят. Цялото небе се интересува от нашата работа.
Божиите ангели се срамуват от нашите слаби усилия.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 372
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Понеделник

4 март

2. ВЯРАТА НА ЕДИН СТАР ВОИН
а. Какво ободрително искане отправи стария 85-годишен Халев? Исус
Навин 14:10-12 Как неговият удивителен кураж и доверие в Бога е
вдъхновение за нас?

„Усърдие, ревност, енергия трябва да бъдат засилени; талантите, които
ръждясват от бездействие, трябва да заработят. Гласът, който би казал:
„Чакайте, не се оставяйте да носите наложените ви товари“ е гласът на
страхливите съгледвачи. Нуждаем се сега от халевци, които ще излязат
като водители в Израил, които с думи на насърчение и кураж ще дадат
силно свидетелство за започване на незабавни действия. Когато себелюбивите, обичащи удобството, обхванатите от паника хора, боящи се от грамадните великани и недостъпните стени, призоват за отстъпление, нека
гласът на халевците се чуе, въпреки че страхливите са с камъни в ръце
готови да ги повалят заради вярното им свидетелство.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 375

б. Как беше благословено искането на Халев? Исус Навин 14:13-15
„Сега вярата на Халев бе точно такава, каквато беше и когато със свидетелството си се противопостави на нечестивия доклад на съгледвачите.
Повярвал в обещанието на Бога, че ще въведе народа Си във владение
в Ханаан, той напълно бе последвал Господа. Издържал бе с народа си
дългото скитане из пустинята, като бе споделял разочарованията и бремето на виновните, но не се оплака, а възхвали Божията милост, която го бе
опазила в пустинята, докато братята му бяха поразени. Господ го бе пазил
сред всичките трудности, опасности и язви на пустинното скитане и през
годините на война след влизането в Ханаан, и сега, когато бе на възраст
над осемдесетте, силата му бе ненакърнена. Той не си поиска завладяна
вече земя, а място, което повече от всяко друго съгледвачите бяха сметнали за невъзможно да се завземе. С Божията помощ желаеше да изтръгне
тази крепост от същите онези гиганти, чиято сила бе зашеметила вярата
на Израил. Молбата на Халев бе подтикната не от желание за почест или
възвеличаване. Смелият стар воин желаеше да даде на народа пример в
отдаване почит на Бога и да окуражи племената да покорят напълно земята, която бащите им бяха мислили за непревземаема.“ Патриарси и пророци,

с. 350, 351
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Вторник

5 март

3. ВЯРА, КОЯТО ДЕЙСТВА
а. Обясни как решителната вяра на Халев бе изявена в дела, дори в
неговата напреднала възраст? Исус Навин 15:13, 14

„Халев получи завещанието, към което сърцето му се бе стремяло
в продължение на четирисет години и доверявайки се, че Бог ще бъде с
него, „изпъди оттам тримата Енакови сина“ (Ис. Навин 15:14). Придобитото
по този начин владение за него и неговия дом не охлади ревността му. Той
не се установи да се наслаждава на наследството си, а се втурна към понататъшни завоевания в полза на народа и за Божия прослава.“ Патриарси
и пророци, с. 351

б. Обясни разликата в резултата между опитността на Исус Навин и
Халев в сравнение с тази на неверните съгледвачи. Числа 14:30-32;
1 Коринтяни 10:5

„Страхливците и бунтовниците бяха погинали в пустинята, но праведните съгледвачи ядоха от гроздето на Есхол. На всеки бе дадено според
вярата му. Невярващите бяха видели изпълнението на страховете си. Независимо от Божието обещание те бяха заявили, че Ханаан не е възможно
да се наследи и не го наследиха. Но доверилите се на Бога гледаха не
толкова към предстоящите трудности, а към силата на всемогъщия си Помощник и влязоха в добрата земя.“ Пак там
в. Какво иска Бог от нас да осъзнаем за силата на вярата? 1 Йоаново
5:4
„Всичко е възможно за този, който вярва. Каквото и да пожелаем в
молитва, ще го имаме, стига да вярваме, че го получаваме. Тази вяра ще
проникне в най-тъмния облак и ще донесе лъч светлина и надежда на унилата, отчаяна душа. Отсъствието на тази вяра и упование води до обърканост, обезпокоителни страхове и лоши мисли. Бог ще извърши велики
неща за людете Си, когато положат цялото си упование в Него.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 114
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Сряда

6 март

4. СЪВМЕСТНО СПОДЕЛЯНЕ НА БРЕМЕТА
а. Кои племена бяха разположени а) на източната страна на Йордан;
б) на западната страна на Йордан? (За да разгледаш разпределението
на Ханаан между дванайсетте племена, виж библейска карта) Числа
34:14, 15 Исус Навин 13:7, 8

„Две от израилевите племена – Гад и Рувим , заедно с половината
от Манасиевото племе бяха получили наследството си преди преминаването на Йордан. За един пастирски народ широките хълмисти равнини и
богатите гори на Галаад и Васан, предлагащи изобилна паша за стадата
и добитъка им, бяха привлекателни, нещо, което не можеше да се намери в самия Ханаан. Двете и половина племена, желаещи да се установят
тук, се бяха заклели да попълнят своята част от войската, като придружат
братята си в Ханаан и участват в битките, докато и другите влязат в своето владение. Задължението бе изпълнено вярно. Когато десетте племена
влязоха в Ханаан, четирисет хиляди от „рувимците, гадците и половината
от Манасиевото племе (…), въоръжени ратници преминаха пред Господа
на бой към йерихонските полета“ (Ис. Навин 4:12, 13). В продължение на
години те се бяха сражавали смело заедно с братята си. Сега бе дошло
време да влязат в земята на своето наследство. Тъй като бяха участвали
заедно с братята си в битките, споделиха с тях и плячката и се върнаха „с
много богатство (…), с твърде много добитък, със сребро и злато, с мед
и желязо и с твърде много дрехи (виж Ис. Навин 22 гл.), като всичко това
трябваше да разделят с останалите при семействата и стадата.“ Патриарси
пророци, с. 354

б. Къде беше седалището на народа? Исус Навин 4:19; 10:6 (първата
част)

„Тук (при първото си стануване в Ханаан) Исус „обряза израилтяните“,
„израилтяните разположиха стан в Галгал и направиха Пасхата“ (Ис. Навин 5:3, 10, 9). (…) И Господ заяви на Исус: „Днес отнех от вас египетския
позор“ (Ис. Навин 5:0-12) и в памет на това мястото на стана им бе наречено Галгал, „търкаляне“ или „отнемане.“ Патриарси и пророци, с. 332
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Четвъртък

7 март

5. НОВО СЕДАЛИЩЕ
а. След като претенциите на Йосифовите деца бяха уредени, къде
беше преместена скинията? Исус Навин 18:1, 10 Защо? Колко дълго
беше там?
„Досега Галгал бе главното седалище на народа и на скинията. Но сега
светилището трябваше да се пренесе на постоянно място, избрано за поклонение. Това бе Сило – малък град в дела на Ефрем. Разположен близо
до центъра на страната, той бе лесно достъпен за всички племена. Тази
част от страната бе напълно завладяна, така че поклонниците нямаше да
бъдат безпокоени. „… цялото общество израилтяни се събра в Сило, където поставиха шатъра за срещане“ (Ис. Навин 18:1-10) Племената, които
още бяха на стан, когато шатърът за срещане бе преместен от Галгал , го
последваха и разпънаха шатрите си близо до Сило. Те останаха тук, докато се разпръснаха – всяко в собственото си владение.
Ковчегът остана в Сило в продължение на триста години, след което
поради греховете на Илиевия дом падна в ръцете на филистимците и градът бе разрушен. Ковчегът никога не се върна тук в скинията. Службата на
светилището бе окончателно преместена в Ерусалимския храм.“ Патриарси
и пророци, с. 352

б. Каква ценна практика по-късно бе установена в Сило? Съдии 21:19
„Също и празниците на Израил заемаха важно място във възпитанието. В обикновения живот семейството беше и училище и църква, като родителите бяха учителите, както в духовните, така и в земните познания.
Три пъти в годината обаче се уреждаха празненства за социални срещи
и поклонение. Тези срещи ставаха на първо време в Сило, а по-късно в
Ерусалим.“ Възпитание, с. 39

Петък

8 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо Бог каза, че Халев има „друг дух“, подходящ за обещаната
земя?
Как мога да развия отношение повече като Халев, отколкото като
децата на Йосиф?
Какво се нуждая да осъзная относно вярата, която може би не съм
виждал преди?
Какъв вид вяра беше упражнена от онези племена на изток от
Йордан?
Назови някои от благословенията, които са се получавали чрез
установяването в Сило?
Урок 10 9 март 2018

Урок 11

16 март 2019 г.

Справяне с недоразумение
„Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие, а който
лесно се гневи проявява безумие.“ (Притчи 14:29)
„Никой не се е отказал от лошото си поведение след обвинение или
изобличение.“ Патриарси и пророци, с. 356
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 354 – 356 (48. Разделяне
на Ханаан - от „Задължението беше изпълнено вярно“ до края)

Неделя

10 март

1. ПРЕМИНАВАНЕ НА БУЙНАТА РЕКА
а. Децата на Рувим, Гад и половината от племето на Манасия всички
бяха разположени на източната страна на Йордан. Какви проблеми се
появиха при такова отдалечено от светилището място? Исус Навин
22:10

„Сега (тези племена) трябваше да живеят далеч от светилището на
Господа и Исус с тревожно сърце ги проследи как си тръгват, защото знаеше колко силни щяха да бъдат изкушенията в усамотения им скитнически
живот да последват обичаите на езическите племена, живеещи около тях.
Докато умовете на Исус и на другите водачи още бяха заети с тревожни предчувствия, до тях стигнаха странни вести. Край Йордан, близо до
мястото на чудното преминаване на реката, двете и половина племена
бяха издигнали голям олтар, подобен на олтара за всеизгаряне в Сило.“
Патриарси и пророци, с. 354

б. Как реагираха останалите племена? Исус Навин 22:11, 12
„Законът на Господа забраняваше под страх от смъртно наказание да
се установява друго поклонение освен това в светилището. Ако целта на
олтара бе да се извършва поклонение, както в светилището, той щеше да
отклони народа от истинската вяра, в случай че останеше да съществува.“
Пак там, с. 355
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Понеделник

11 март

2. УСПОКОЯВАНЕ НА ЯРОСТТА
а. Когато двете и половина племена на изток от Йордан построиха
олтар, какъв спокоен подход успокои първоначалната реакция на
другите? Исус Навин 22:13, 14
„Представителите на народа се събраха в Сило и в разгорещеното си
вълнение и недоволство предложиха да влязат веднага във война с нарушителите. Под влияние на по-предпазливите обаче решиха да изпратят
първо една делегация, която да поиска от двете и половина племена обяснение на тяхното действие. За тази цел бяха избрани десет князе – по един
от всяко племе. Начело застана Финиеес, който се бе проявил с ревността
си при случая във Фегор.“ Патриарси и пророци, с. 355
б. Обясни апела, който беше отправен към племената на изток? Исус
Навин 22:15-18
„Двете и половина племена бяха допуснали грешката, че предприемаха
този акт, подложил ги на такива тежки подозрения, без да са дали обяснение за това. Пратениците, смятайки, че братята им наистина бяха виновни,
ги срещнаха с остър укор. Обвиниха ги, че са въстанали против Господа и
ги призоваха да си спомнят Божиите съдби върху Израил поради присъединяването му към Ваал-фегор.“ Пак там

в. Към коя опитност насочи Финеес? Числа 25:1-9 Какво трябва да
научим от духа, който той прояви към братята си? Исус Навин 22:19

„От името на целия Израил Финеес изтъкна пред гадците и рувимците,
че ако не желаят да живеят в тази земя без жертвен олтар, ще бъдат
добре дошли във владенията и ще ползват привилегиите на братята си
от другия бряг.“ Пак там
„Нуждаем се от добра, сърдечна религия и божествена мъдрост, за да се
отнасяме с човешките умове, че не само да изобличаваме, порицаваме
с голямо дълготърпение и поучаване, но да вземем грешащите в ръцете
на вярата и да ги занесем при кръста на Христос.“ Ръкописи, т. 16, с. 339
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Вторник

12 март

3. ОБСЪЖДАНЕ ЗАЕДНО
а. Как племената на западната страна на Йордан направиха сериозно сравнение относно изграждането на олтар на източната страна на
Йордан? Исус Навин 22:20 Какво можем да научим от погрешната им
ревност за правото?

„Всички християни трябва да внимават да избягват двете крайности,
от една страна, слабостта при справяне с греха, а от друга – суровата
преценка и неоснователното подозрение. Израилтяните, които проявиха
такава голяма ревност срещу мъжете на Гад и Рувим, си спомниха Ахановия случай, как Бог беше изобличил липсата на бдителност да открият
съществуващите всред тях грехове. Тогава те решиха в бъдеще да действат бързо и сериозно. Но стремейки се да правят това, те отидоха до противоположната крайност. Вместо да срещнат братята си с неодобрение,
те първо трябваше да направят учтиво разпитване, за да научат всички
факти в случая.“ Библейски коментар, т. 2, с. 999
б. Как децата на Рувим, Гад и половината от племето на Манасия
обясниха причината за олтара на източната страна на Йордан? Исус
Навин 22:21-29

„В отговор обвинените обясниха, че техният олтар не е предназначен
за жертви, а просто за свидетелство, че макар и разделени от реката, те
са от същата вяра, както братята си в Ханаан. Убояли се бяха в бъдещите
години децата им да не бъдат изключени от скинията като нямащи дял
в Израил. Тогава този олтар, издигнат по подобие на Господния в Сило,
щеше да бъде свидетел, че строителите му също са били поклонници на
живия Бог.“ Патриарси и пророци, с. 355
в. Как разсъдливият подход се оказа успешен? Исус Навин 22:30, 31

„Пратениците приеха това обяснение с голяма радост и веднага се
върнаха с вестите до онези, които ги бяха изпратили. Всички намерения
за война бяха изоставени и целият народ се зарадва и възхвали Господа.“
Пак там
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Сряда

13 март

4. МЪДРОСТ СЪС СПОКОЙСТВИЕ
а. Какво направиха децата на Гад и Рувим, за да покажат, че намеренията им да издигнат олтар на изток от Йордан са почтени? Исус
Навин 22:34
„Сега гадците и рувимците поставиха на своя олтар надпис, посочващ с
какво намерение е издигнат и казаха: „Той е свидетелство помежду ни, че
Йехова е Бог.“ Така се постараха да предотвратят бъдещо неразбирателство и да отстранят една причина за изкушение.“ Патриарси и пророци, с. 355
б. Какви мъдри уроци трябва да научим от тази опитност между племената? Притчи 14:17, 29; Яков 1:19

„Колко често възникват сериозни трудности от просто неразбиране
дори сред хора, движени от най-достойни подбуди. И какви сериозни и
дори фатални резултати може да последват, ако не се постъпи с такт и
търпение! (…)
Мнозина, особено чувствителни към всяко обвинение за поведението
им, са прекалено сурови в отношенията си с хора, за които предполагат,
че грешат.“ Пак там
„Силите на тъмнината ще нападат всяка душа, но нека не се съединяваме със злия в работата му и отнасяме със строгост, за да обезкуражим
и обезверим слабия и грешния. Нека бъдем милостиви и състрадателни
един към друг и нека влиянието, което излиза от нас да ликува, да привързва, да създава, отколкото да наранява и изкоренява. Общо взето има
също много прибързаност (…) и често това, което мислим, че е справедливо, Господ записва в книгата Си като потиснатост. (…) Нека се обичаме
един друг, да бъдем любезни и внимателни.“ Ривю енд херълд, 24 октомври 1893
в. Кои други принципи не трябва да забравяме, когато се отнасяме с
нашите братя? 1 Коринтяни 13:4; Ефесяни 4:32

„Във всичките си взаимоотношения с ближните ви никога не забравяйте, че имате работа с Божие притежание. Бъдете любезни, бъдете милостиви, бъдете вежливи. Почитайте купената Божия собственост. Отнасяйте
се един към друг с нежност и учтивост.“ Моят живот днес, с. 235
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Четвъртък

14 март

5. КОГАТО НЕВЯРНО СМЕ ОБВИНЕНИ
а. Какво трябва да не забравяме, когато сме невярно обвинени? Какво отношение трябва да имаме? 1 Петрово 2:19-24; 4:14-16

„Мъдростта, показана от рувимците и техните братя, е достойна за
подражание. Докато честно се стараеха да способстват за делото на истинската религия, те бяха погрешно осъдени и сурово порицавани, но не
проявиха недоволство. Изслушаха с такт и търпение обвиненията на братята си, преди да се опитат да се защитят, а след това обясниха мотивите
си и доказаха своята невинност. Така трудността, която бе заплашила с
такива сериозни последици, бе разрешена приятелски.
Дори несправедливо обвинени, имащите право могат да останат твърди и разсъдливи. Бог знае всички неразбирателства и недоразумения на
хората и ние можем безопасно да оставим случая в Неговите ръце. Той
ще защити делото на доверяващите се Нему така сигурно, както изследва
вината на Ахан. Хората, движени от Христовия Дух, ще притежават благочестието, което се отличава с дълготърпение и любезност.“ Патриарси и

пророци, с. 356

„Колко много зло би се предотвратило, ако всички, когато са погрешно обвинени, избягват контраобвинение и вместо него използват кротки,
смекчаващи думи. И в същото време онези, които в ревността си да се
опълчват срещу греха са се отдали на несправедливи подозрения, трябва
винаги да се стремят да гледат най-благоприятно на своите братя и да се
радват, когато са намерени невинни.“ Знамения на времето, 12 май 1881

Петък

15 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

На какви опасности особено са изложени усамотените членове на
църквата?
Кои примери си припомням, когато един по-спокоен подход може
да е донесъл по-добър резултат в отношенията с други?
Защо честното, открито взаимодействие в Христовия дух винаги
се отплаща?
С какво разположение трябва да се обърна към онези, които мисля, че са в грешка?
Ако чувствам, че погрешно съм обвинен, кое знание ще ме кара
да оставя случая си в Божиите ръце? Как това ще въздейства на
състоянието на ума ми?

Урок 11 16 март 2018

63

Урок 12

23 март 2019 г.

Градовете за прибежище
„И Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни
времена.“ (Псалм 9:9)
„Прибежищните градове, определени за древния Божи народ, бяха
символ на закрилата в Христос.“ Патриарси и пророци, с. 353
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 352 – 354 (48. Разделянето на Ханаан – от „Затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име…“
до „Задължението бе изпълнено вярно“)

Неделя

17 март

1. МИЛОСТИВ ПРОМИСЪЛ
а. Какво беше промислено за онези в Израил, които неволно убиеха
друга личност? Числа 35:9-12; Исус Навин 20:1-3

б. Колко града за прибежище бяха определени? Къде? Числа 35:13, 14

в. Защо и за кого бяха необходими тези градове? Числа 35:15
„Този милостив промисъл бе необходим поради древния обичай за
личното отмъщение, според който най-близкият сродник или наследник
на убития трябваше да накаже убиеца. В случай, когато вината бе ясно
видима, не бе необходимо да се чака за разследване от магистратите.
Отмъстителят можеше да преследва навсякъде престъпника и да го убие,
където го намери. На Господа не се видя угодно да отмени този обичай в
това време, но Той предвиди начин да бъдат защитени хора, предизвикали
неволно нечия смърт.“ Патриарси и пророци, с. 352
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Понеделник

18 март

2. ПЪТИЩА КЪМ ПРИБЕЖИЩЕ
а. Обясни разпределението на градовете за прибежище и процедурата за използването им. Исус Навин 20:4-6 Каква разлика беше правена между преднамерен убиец и непредумишлено убийство? Числа
35:16-24
„Прибежищните градове трябваше да бъдат разположени на половиндневен път от всяка част на страната. Изискваше се водещите към тях
пътища да се държат в добро състояние, а навсякъде в тази посока да се
поставят табели с думата „прибежище“, написана ясно и четливо, за да
може беглецът да не губи нито минута. Всеки евреин, чужденец или временно пребиваващ можеше да се възползва от този промисъл. Но докато
невинният не трябваше да се убива прибързано, виновният не биваше да
избегне наказанието си. Случаят на беглеца трябваше да се разследва
внимателно от съответните власти и само когато те го намериха невинен
и убийството неумишлено, той попадаше под закрилата на прибежищния
град.“ Патриарси и пророци, с. 353
б. Какво беше правилото в случай на съдебен процес за убиеца? Числа 35:30 Що се отнася до свидетели, кое правило беше повторено в
Новия завет? Матей 18:16; 1 Тимотей 5:19 Защо това е така важно?

„Личната враждебност или перспективата за лична изгода е разрушила репутацията на хиляди невинни хора. (…) Един човек може да бъде
контролиран от предразсъдък, себелюбие или злонамереност. Но не беше
възможно двама или повече души да бъдат толкова извратени, че да се обединят в изнасяне на фалшиво свидетелство; и дори трябваше да направят
едно отделно изследване, което би довело до откриване на истината.
Този милостив промисъл съдържа един урок за Божия народ до края
на времето. Христос беше, Който даде на Мойсей подробни указания за
еврейското множество, и когато беше на земята лично със Своите ученици, великият Водач повтори същия урок, като ги научи как да се отнасят
със съгрешилия. Свидетелството на един човек не трябваше да оправдава
или осъжда. Мнението и гледището на един човек не трябваше да определя обсъждани въпроси. (…) Бог е вменил задължението на Своите служители да се подчиняват един на друг. Преценката на един човек не трябва
да контролира по даден важен въпрос. Взаимното обсъждане и уважение
придават на служението истинско достойнство и свързват Божиите слуги в
тесни връзки на любов и хармония.“ Знамения на времето, 20 януари 1881
Урок 12 23 март 2018
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Вторник

19 март

3. ЕДИН СИМВОЛ НА ПРИБЕЖИЩЕ
а. При какво условие бежанецът беше защитен от отмъстители и кога
беше свободен да отиде у дома си? Числа 35:25-32

б. Кой е наше прибежище от смъртта поради греха? Псалм 9:9; Римляни 8:1
„Същият милостив Спасител, Който посочи тези временни градове за
прикритие, чрез проливането на кръвта Си осигури за престъпниците на
Божия закон надежден заслон, в който те могат да се скрият в безопасност
от втората смърт. Никоя сила не може да измъкне от ръцете Му души,
които отиват при Него за прощение.“ Патриарси и пророци, с. 353
в. Как Христос ни увещава да се подслоним в Него? 2 Коринтяни 6:1, 2;
Евреи 10:26, 27 Как е илюстрирано това чрез градовете за прибежище?

„Ако беглецът искаше да спаси живота си, не трябваше да има никакво
забавяне; семейството и трудовата заетост трябваше да бъдат оставени
назад; нямаше време да се сбогува с обичните си. Животът бе изложен на
риск и всеки друг интерес трябваше да бъде пожертван за единствената
цел – да стигне в града за прибежище. Умората бе забравена, трудностите
пренебрегнати. Нито за момент не отслабваше крачката си, докато не бъдеше спасен отвътре стените на града.“ Знамения на времето, 20 януари 1881
„Живеем в последното време и днес Сатана работи с властна сила, за
да може чрез коварни изкушения да победи онези, които вярват в Исус.
Нека никога не забравяме, че „сме пазени с Божията сила“, затова при
изкушение отдай слава на Бога, Който може да подкрепя вярващата душа,
така, че тя да не бъде победена от лукавия враг. (…)
Изкусният измамник се проявява като обвинител, лъжец, мъчител и
убиец, но каквото и да е внушил на другите да говорят за теб, знай, че Бог
може да му заповяда с думите, които каза на Петър: „Махни се от Мене,
Сатано!“ Исус ще каже на врага: „Не заставай между тази душа и Мен. Не
се налагай между Мене и душата, заради която дадох живота Си в откуп.“
Поглед нагоре, с. 42
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Сряда

20 март

4. СВЕЩЕНОСТТА НА ЖИВОТА
а. Как Бог счита проливането на кръв? Числа 35:33, 34

б. Каква церемония се извършваше, когато някой беше намерен убит?
Второзаконие 21:1-9 Какво ни казва това за Божията омраза към греха
и Неговото отношение към човешкия живот?

„След най-старателно изследване, не успяло да открие убиеца, ръководителите трябваше чрез тази сериозна церемония да покажат отвращението си от престъплението. Те не трябваше да гледат с небрежност и
безразличие постъпките на виновния. Във всички свои действия трябваше
да покажат, че грехът има оскверняващо влияние, че той оставя петно върху всяка земя и всяка личност, която не се стреми чрез всички възможни
средства да изправи злосторника пред правосъдието. Бог счита за Свои
неприятели онези, които чрез някакво действие на безразличие защитават
виновника. В Неговите очи те са участници в злите дела на грешника. (…)
Грехът може да бъде наречен с фалшиви имена и замазан с благовидни
извинения, и престорено, че е с добри подбуди, но това не намалява вината му пред очите на Бога. Където и да се намира, грехът е отвратителен на
Бога и сигурно ще получи наказанието си.“ Знамения на времето, 20 януари 1881
в. Кои други неща се считат за убийство в очите на Бога? 1 Йоан 3:15
„Всички дела на несправедливост, които целят да съкратят живота, духът на омраза и отмъщение или отдаването на някаква страст, която води
до дела, увреждащи другите, или дори ни кара да им желаем злото (защото „който мрази брата си, е човекоубиец“); себелюбивото пренебрегване
на грижите за нуждаещите се и страдащите, всякакво себеугаждане или
ненужно лишение, или пък прекалена работа, която води до увреждане
на здравето – всичко това в по-голяма или в по-малка степен нарушава
шестата заповед.“ Патриарси и пророци, с. 204
„Духът на омразата и на отмъщението имаше източника си в Сатана,
който подбуди към убийство на Божия Син. Който храни омраза и завист,
той храни същия този дух и плодът му ще бъде смърт.“ Мисли от планината
на блаженствата, с. 64
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Четвъртък

21 март

5. НАДЕЖДА ЗА ВСЕКИ ТЪРСЕЩ ПРИБЕЖИЩЕ
а. Какво е осигурено за наше прибежище днес? Йоан 10:14, 15
„Същият милостив Спасител, Който посочи тези временни градове за
прикритие, чрез проливането на кръвта Си осигури за престъпниците на
Божия закон надежден заслон, в който те могат да се скрият в безопасност
от втората смърт. Никоя сила не може да измъкне от ръцете Му души,
които отиват при Него за прощение. (…)
Грешникът е изложен на вечна смърт, докато не намери прибежище в
Христос и както забавянето и безгрижието биха могли да ограбят на беглеца единствения му шанс за живот, така отлагането и безразличието могат
да доведат до погубване на душата. Сатана – големият противник – е по
стъпките на всеки престъпник на святия Божи закон и този, който не усеща опасността и не се старае сериозно да потърси подслон във Вечното
Прибежище, ще падне като плячка на погубителя.“ Патриарси и пророци, с. 353
б. Каква роля има църквата в този процес? Йоан 10:16

„Църквата е крепост на Бога, Негов град за прибежище, който Той поддържа в един въстанал свят.“ Деяния на апостолите, 8
„Божият Дух убеждава грешниците в истината и ги поставя в ръцете на
църквата. Проповедниците може да извършат своето, но никога не могат
да направят това, което трябва да извърши църквата. Бог изисква от нея
да се грижи нежно за младите във вяра и опитност, да отива при тях не за
да клюкарства с тях, а да се моли, да им говори думи, които са като „златни
ябълки в сребърни съдове.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 66

Петък

22 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

68

Кой установи градовете за прибежище и с каква цел?
Защо е така важно да има двама или повече свидетели при някой
съдебен процес?
Какво трябва да научим за бързината, необходима за отиване в
града на прибежище?
Какво ни учат тези градове за Божията милост и справедливост?
Кога Христос е сигурно прибежище за мен? Как мога да помогна
на други да намерят това прибежище?
Урок 12 23 март 2018

Урок 13

30 март 2019 г.

Последното послание на Исус Навин
„Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес кому
искате да служите, (…) но аз и моят дом ще служим на Господа.“ (Исус
Навин 24:15)
„Можеш да бъдеш осветен от истината или – ако предпочетеш – да
ходиш в тъмнината на неверието, да изгубиш небето, да изгубиш всичко.
Ако живееш съобразно светлината и изпълняваш Божията воля, можеш да
победиш себелюбивото си естество.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 199
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 357 – 359 (Последните
думи на Исус Навин); Свидетелства към църквата, т. 5, с. 355-360 (Брак с
невярващи)

Неделя

24 март

1. ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
а. На какво състояние най-после Израил се наслаждаваше известно
време? За какво тогава Исус Навин напомни на народа? Исус Навин
23:1-4; 24:11-13

б. С какви уверения Исус Навин ги увещаваше? 23:5-10 Какво трябва
да научим от ангажимента, който се изискваше от тях?

„(Народът) не трябваше да се отдава на идолите на народите, които Бог
беше определил за пълно унищожение. Беше им забранено да показват и
най-малко почитание към боговете на езичниците. (…) Бяха предупредени,
че интимниченето с идолопоклонството ще премахне отвращението им от
тях и ще се изложат на Божието неодобрение.“ Знамения на времето, 19 май 1881
„Ако обичаме нещата на този свят и се радваме на неправдата или вземаме участие в безплодните дела на тъмнината, ние поставяме камъка на
препъване на нашето нечестие пред лицето си и идолите в сърцето си. И
ако не ги махнем чрез решителни усилия, никога няма да бъдем признати
за Божии синове и дъщери.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 158
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Понеделник

25 март

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ СМЕСЕНИ БРАКОВЕ
а. Какво предупреждение отправи Исус Навин, като ключов фактор,
за да помогне на Божия народ да ограничи възможностите им за подхлъзване към идолопоклонство? Исус Навин 23:11-13

б. Как това сериозно предупреждение е повторено в християнската
епоха? 2 Коринятни 6:14-18; 1 Коринтяни 7:39

„Попитай се: Невярващият съпруг няма ли да отклони мислите ми от
Исус? Той обича повече удоволствието, отколкото Бога; няма ли да ме
накара да обичам нещата, които той обича? Пътят към вечния живот е
стръмен и неравен. Не си добавяй тежест, за да не забавиш напредването си. (…)
Като Божие дете, като поданица на Христовото царство, купена с Неговата кръв, как можеш да се свържеш с човек, който не признава Божиите
права и не се ръководи от Неговия Дух? (…)
Дори и другарят на твоя избор да е достоен във всяко друго отношение (но не е), все пак той не е приел истината за това време; невярващ е
и Небето ти забранява да се свържеш с него. Не можеш без опасност за
душата си да не зачетеш това божествено наставление.
Искам да те предупредя за тази опасност, преди да е твърде късно. Ти
слушаш мили, приятни думи, които те карат да мислиш, че всичко ще бъде
добре, но не можеш да прочетеш подбудите, които подтикват към тези
красиви слова. Не можеш да видиш дълбочината на нечестието, скрито в
сърцето. Не можеш да погледнеш зад сцената и да видиш примките, които
Сатана поставя за душата ти. Той иска да постъпваш така, че да може лесно да насочи към теб стрелите на изкушението. Не му давай ни най-малка
възможност. Докато Бог действа в умовете на Своите слуги, Сатана работи
чрез непослушанието. Няма нищо общо между Христос и Велиал. Двамата
не са в съгласие. Да се свържеш с невярващ, значи да застанеш на сатанинска почва. Ти оскърбяваш Божия Дух и губиш правото на Неговата закрила.
Можеш ли да си позволиш в битката за вечния живот да даваш на Сатана
такива страхотни предимства, за да ги използва в борбата срещу теб? (…)
Помни, че ти предстои да спечелиш едно небе, да избегнеш един открит
път към гибел. Бог държи на това, което е казал.“ Свидетелства към църквата,
т. 5, с. 356-358
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26 март

3. ПОКОРНА ЛЮБОВ КЪМ БОГА
а. Защо прекалената привързаност е проблем? Исая 5:18-21; Колосяни 3:5, 6

„Една от най-големите опасности, която напада Божия народ днес,
е тази на свързването с невярващ, особено в съединяването им в брак
с невярващи. На мнозина любовта към човека помрачава любовта към
божественото. Те предприемат първата стъпка към отстъплението, като
се осмеляват да не зачитат изричната Божия заповед; и твърде често резултатът е пълно отстъпление. Винаги се е оказвало опасно за хората да
провеждат собствената си воля в противоречие с Божиите изисквания. (…)
Като правило тези, които избират за свои приятели и другари личности,
които отхвърлят Христос и потъпкват Божия закон, накрая стават със същия ум и дух.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1000
„В християнския свят се наблюдава удивително, обезпокояващо безразличие към учението на Божето Слово относно брака на християни с невярващи. (…) Мъже и жени, иначе разумни, в този случай затварят ушите си
за съвети, за молби на приятели и роднини, и Божии служители, (…) и верният приятел, изказващ своето неодобрение, се приема като враг. Всичко
става според желанието на Сатана. Той заплита мрежата си около душата
и тя става омаяна, оплетена. Разумът изпуска юздите на самообладанието
и ги слага в ръцете на похотта. Неосветената страст започва да владее и
много късно жертвата се пробужда в живот на нещастие и робство.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 358

б. Обясни реалността на причина и следствие представена от Исус
Навин. Исус Навин 23:14-16

„Божият план за спасението на хората е съвършен във всяка една
подробност. Ако желаем да изпълним вярно определената ни част, всичко
ще бъде добре за нас. Човешкото отстъпление е, което причинява разединение и донася окаяност и гибел. Бог никога не използва силата Си, за да
потиска създанията на Своята ръка. Той никога не изисква повече, отколкото човек може да изпълни. Никога не наказва Своите непослушни деца
повече, отколкото е необходимо да ги доведе до покаяние или да възпре
други от следване техния пример. Бунтът срещу Бога е непростим.“ Знамения на времето, 19 май 1881
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Сряда

27 март

4. ИЗБИРАНЕ БОГА
а. Какъв апел отправи Исус Навин? Исус Навин 24:1, 14, 15 Как това
може да ни вдъхнови?

„Поклонението на идоли вече се практикуваше до известна степен тайно и Исус сега се постара да ги доведе до решението да отстранят този
грях от Израил.“ Патриарси и пророци, с. 358
„Ако Божието благоволение струваше нещо, то струваше всичко. Така
Исус Навин, след като беше претеглил всичко, реши да Му служи с цяло
сърце. И нещо повече, беше се стремял да убеди семейството си да следва същия път. (…)
Често повтаряните предупреждения срещу идолопоклонството, отправени към еврейското множество, са не по-малко приложими за нас. Всяко
нещо, което води в състояние далеч от Бога, е идол и ни въвежда в грях.
Ако служим на Бога с готовност и с радост, предпочитайки служенето на
Него, отколкото служенето на греха и Сатана, ако Го изберем и открито и
смело се отвръщаме от всичките привлекателности и суети на света, ще се
радваме на Неговите благословения в този живот и ще обитаваме завинаги в Неговото присъствие в бъдещия живот.
Господ, нашият Бог, е ревнив Бог. Той е справедлив и свят. Не може да
бъде пренебрегнат. Той чете измамното сърце. Презира двоумния. Мрази
хладкостта. Не можем да служим на Бога и на мамона, защото те са антагонисти.“ Знамения на времето, 19 май 1881
б. Какво искаше Бог да осъзнаят израилтяните относно своята слабост? Исус Навин 24:16-20 Ние различни ли сме?

„Преди да бъде изцяло реформиран, народът трябваше да бъде доведен до способността да почувства невъзможността си да живее в послушание към Бога със свои сили. (…) Докато се доверяваше на собствените си
сили, на собствената си праведност, бе невъзможно да получат прощение
на греховете си. Не можеха да задоволят изискванията на съвършения
Божи закон и напразно се кълняха да служат на Бога. Само чрез вяра в
Христос можеха да получат прощение за греха и сила да се покоряват на
Божия закон. Трябваше да престанат да се уповават на собствените си
усилия за спасение и ако искаха да бъдат приети от Бога, да се доверяват
изцяло на заслугите на Спасителя.“ Патриарси и пророци, с. 359
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Четвъртък

28 март

5. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ПОБЕДА
а. Какво забележително обещание даде Израил пред Исус Навин
пред погледа на Бога? Какво беше направено като паметник на това
обещание? Исус Навин 24:21-27
б. Как заключителният период от живота на Исус Навин беше изпълнен с посвещение на Бога? Исус Навин 24:29-31 Как реагира народът
при упрека, когато поведението им беше колебливо? Съдии 2:1-5

„Никакво петно не почиваше върху светия характер на Исус Навин. Той
беше мъдър водач. Неговият живот бе изцяло посветен на Бога. (…)
Исус Навин беше обичан и почитан от целия Израил и неговата смърт бе
много оплакана от тях.“ Духът на пророчеството, т. 1, с. 351, 352
„(Съдии 2:1, 2 цитирано) Народът се поклони пред Бога с разкаяние и
покаяние. Принесоха жертви и изповядаха пред Бога и един друг. Принасянето на жертвите не би имало никаква стойност, ако не бяха показали
истинско покаяние. Разкаянието им бе истинско. Христовата благодат
работеше в сърцата им като изповядаха греховете си и принесоха жертва, и Бог им прости.
Съживлението бе истинско. То извърши една реформация всред народа. Останаха верни на завета, който бяха направили. Народът служеше на
Господа през всичките дни на Исус Навин и във всичките дни на старейшините, които надживяха Исус Навин, които бяха видели всичките дела на
Господа.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1001

Петък

29 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

При какви условия Божият народ се радва на Неговата особена
закрила?
Какво става когато една личност е привлечена към брак с невярващ?
Защо е така трудно да се убеждава една личност, която е безумно
влюбена в невярващ?
Колко предразположено е човешкото естество на подхлъзване
към идолопоклонство? Защо?
Кое прави епохата на водачеството на Исус Навин бележита в историята на Израел?
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ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
ЯНУАРИ
5 - 17:04 ч.
12 - 17:14
19 - 14:23
26 - 17:32

ФЕВРУАРИ
2 - 17:41 ч.
9 - 17:50
16 - 17:59
23 - 18:08

МАРТ
2 - 18:17 ч.
9 - 18:25
16 - 18:34
23 - 18:42
30 - 19:50

Корекция на залезите в минути
за някои градове в България (спрямо София)

Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Монтана

+1
- 17
- 18
-9
+2
-1
-8
- 18
+3
-8
-6
0

Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен

-5
-6
- 13
- 10
- 16
- 12
-6
-9
- 13
-9
- 14

Събота, 5 януари 2019 г. е ден за всеобщ
пост и молитва за лично освещение и за успеха на Божието дело.
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ПРОГРАМА

за общообразователния час в събота след обед
През това тримесечие ще започнем изучаването
на книгата „Патриарси и пророци“ от Е. Уайт

.
5
12
19
26

ЯНУАРИ
11. Призоваването на Авраам
12. Авраам в Ханаан
13. Изпитът на вярата
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

2
9
16
23

ФЕВРУАРИ
14. Унищожението на Содом
15. Женитбата на Исаак
16. Яков и Исав
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

стр.

72
77
87

95
105
110

МАРТ
2 17. Бягството и изгнаничеството
на Яков
115
9 18. Нощ на борба
124
16 19. Завръщането в Ханаан
130
137
23 20. Йосиф в Египет
30 БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		
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ЯНУАРИ
				
					
			
						
Дата
Ден
Сутрешно богослужение Вечерно
богослужение
						
				

1
2
3
4
5

76

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Изход 23:20, 22
Лука 12:15-21
Наум 1:7
Втор. 31:11-13
Изход 15:13, 17

Изход 13:21 			
2 Коринтяни 4:16-18		
4 Царе 17:7-9, 15		
Молитвен час
Залез: 17:04 ч

6
7
8
9
10
11
12

Неделя
Римляни 13:8-10
Понеделник Втор. 12:28
Вторник
Еклисиаст 2:4-6, 10, 11
Сряда
Втор. 15:4-6
Четвъртък
Псалм 139:23, 24
Петък
Изход 23:1, 2, 7
Събота
Изход 19:5, 6

Римляни 13:11-14		
Езекиил 14:19-22		
Псалм 94:17-19, 22		
Йоан 1:1-5
Втор. 18:9, 14, 15		
Молитвен час
Залез: 17:14 ч

13
14
15
16
17
18
19

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 143:8-10
Неемия 9:19-21
Йоан 3:1-7
Псалм 34:8-10
Исая 48:17, 18
1 Коринтяни 5:7, 8
Исая 33:17, 20-22, 24

2 Коринтяни 7:1		
Псалм 119:148, 149
Исая 51:16			
Филип. 3:17-21		
Еремия 31:25, 26		
Молитвен час
Залез: 17:23 ч

20
21
22
23
24
25
26

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:8-10
Притчи 4:23
2 Коринтяни 5:9, 10
Йоан 12:35, 36
Втор. 26:16-19
Изход 34:21
Исая 60:1-5

Авакум 2:13, 14		
Матей 5:43-46
Деяния 1:7, 8			
Юда ст. 20, 21, 24, 25		
Неемия 9:28-31		
Молитвен час
Залез: 17:32 ч

27
28
29
30
31

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Паслм 40:4, 5, 16
Втор. 10:20, 21
Лука 6:44, 45
Притчи 21:30, 31
2 Летописи 27:6

Йоил 2:23, 28-32
Псалм 149:1, 2, 4, 5
Матей 9:35-37
1 Царе 7:12 31 		
2 Солунци 2:13-17

ФЕВРУАРИ

				
					
					
Дата Ден
Сутрешно богослужение
Вечерно богослужение
										
			
					

1
2

Петък
Събота

Втор. 11:18, 19
Псалм 43:3, 4

Молитвен час
Залез: 17:41 ч

3
4
5
6
7
8
9

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 18:1-6
2 Летописи 32:7, 8
1 Царе 2:2, 3
Лука 6:31-33, 36
Псалм 51:6, 7
Втор. 12:4-6, 8, 11
Софония 3:16, 19

Исая 59:1, 2, 20
2 Тимотей 4:3-5
Йоан 7:37, 38			
Исая 32:17, 18
Матей 28:18-20
Молитвен час
Залез: 17:50 ч

10
11
12
13
15
17
16

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 8:16-18
Ис. Навин 24:15
Псалм 3:3, 8
Марк 12:28-33
Филип. 4:11-13,19,20
Агей 1:5, 6, 9, 10
Втор. 11:26-28

Филип. 3:13, 17		
Марк 6:46-51		
Псалм 119:148, 149		
2 Солуняни 1:11, 12		
Тит 3:8, 9
Молитвен час
Залез: 17:59 ч

17
18
19
20
21
22
23

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Яков 1:17-20
Псалм 90:16, 17
Втор. 11:16, 18, 19
1 Петрово 5:5-9
2 Коринтяни 5:9, 10
1 Летописи 4:10
Евреи 4:1-4

Римляни 8:38, 39		
Еремия 14:19-22
1 Петрово 4:7		
Исая 34:7, 8, 10		
Псалм 24:3-5
Молитвен час
Залез: 18:08 ч

24
25
26
27
28

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Неемия 9:19-21
Филип. 4:4-7
Притчи 16:17
Матей 16:24-27
Исая 33:2

Псалм 119:145-149		
1 Йоан. 3:21-24
Исая 49:13-16
2 Тимотей 3:13-17		
Псалм 119:76, 77

77

МАРТ

				
					
					
Дата
Ден
Сутрешно богослужение Вечерно богослужение
										
			
					
1 Петък
Неемия 9:12,
14
Молитвен час

2

Събота

1 Леписи 16:29-36

Залез: 18:17 ч

3
4
5
6
7
8
9

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 146:5
Лука 1:35-37
Матей 25:34-37
Втор. 8:5-7
Притчи 15:16, 33
Римляни 2:17-24
Псалм 100

Филип. 3:7-9
Псалм 86:1-8
Римляни 1:16, 17		
Псалм 41:1-3
Исая 49:14-16
Молитвен час
Залез: 18:25 ч

10
11
12
13
15
17
16

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 90:14-17
Ис. Навин 24:15
Псалм 143:8
Матей 11:12
1 Петрово 4:12, 13
Матей 7:7-12
Осия 6:1-3, 6

Матей 27:37, 44		
Изход 39:43 		
Исая 17:13, 14		
Лука 24:28-32		
Йоан 15:12-17
Молитвен час
Залез: 18:34 ч

17
18
19
20
21
22
23

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Йоан 3:16-19
Ефесяни 4:22-27
1 Летописи 5:19, 20
Лука 8:16-18
Битие 39:23 (2 част)
Втор. 8:11, 14, 17, 18
Евреи 13:13-17

Матей 5:43-48		
2 Коринтяни 8:9		
Псалм 18:28, 30 ,31		
Втор. 15:7, 8, 10, 11		
Псалм 90 : 9, 12
Молитвен час
Залез: 18:42 ч

24
25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Неемия 9:19-21
Филип. 4:4-7
Притчи 16:17
Матей 16:24-27
Исая 33:2
Втор. 11:13, 14, 11
Исая 42:6, 7

Псалм 66:16-20		
Исус навин 24:15
Исая 49:13-16
Йоил 3:12-16			
Псалм 119:76, 77
Молитвен час		
Залез: 19:50 ч

31

Неделя

Псалм 145:15-20

1 Йоан. 3:1-3
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Дарения от
първата събота

5 януари

за централа
на Западното поле
на Зимбабве

(с. 6)

2 февруари

ца централа
на унионската мисия
в Замбия
(с.27)

2 март

за бедстващите
по света
(с. 48)
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