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Предисловие

Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог не ги остави без надежда. В замяна
Той им осигури откуп. Той даде Своя единствен Син да умре вместо тях,
като по този начин даде вечно избавление на всички, които биха приели
свободния дар на благодатта.
„Сатана нарани петата на Христос, но Христос смаза главата на Сатана.
Чрез смъртта Спасителят унищожи този, който имаше силата на смъртта.
Със самия акт на улавяне на своята плячка смъртта бе победена, защото
чрез умиране Христос осия живот и безсмъртие чрез евангелието.“ Библей-

ски коментар, т. 7, с. 924

„Цялото небесно войнство е включено във великото дело за издигане,
облагородяване и освещаване на човешката душа. Божествената сила се
използва да спасява, а не да унищожава делото на Божиите ръце. Всичкият този изумителен механизъм е поставен в действие да избавя хора от
армията на Сатана, от робството на греха и да ги кара да участват в делото
за спасение.“ Библейско ехо, 8 март 1897 г.
Бог желае да имаме избавление от греха днес и след това да помогнем на други също да намерят това избавление. Изучавайки тези уроци
през това тримесечие, ще видим някои практически начини за донасяне
избавление на други, както Исус правеше, когато ходеше по тази земя. Едно
нещо трябва да имаме предвид относно службата на Исус, че „Неговата
воля беше поставена в активно служене за спасяване на човешки души, но
Той чакаше, живееше и работеше в зависимост от Бога. Във всичко Той се
движеше в съвършена хармония с Отец.“ Знамения на времето, 20 декември 1899
Днес, като виждаме доказателствата за близкото идване на Исус в конфликти и размирици на всички страни, нека гледаме напред към окончателното избавление на Божия народ. Нека събираме смелост от многото обещания в Писанието и очакваме нашия велик Избавител да ни вземе у дома.
„В псалмите Давид говори за Божието прибежище и яка кула, убежище
и крепост. При Него можем да прибягваме, за да бъдем спасени. Колко
скъпоценна е мисълта, че Бог е наше прибежище и че Той ще бъде наш
Помощник по всяко време и на всяко място, и че при всеки непредвиден
случай имаме Бог с нас. Той казва, че ще заповяда на ангелите Си да ни
пазят във всичките ни пътища…
Когато Христос се ангажира да се бори в битките за човека на това малко петънце от един свят, Той се задължи да стои като наш Заместник и Гарант, и Бог постави цялото небе в Неговите ръце, с всичките възможности
и всичките сили, които Небето може да предостави.“ Проповеди и разговори,

т. 2, с. 58, 59

Бог да ни помогне да се възползваме от тази сила и така да намерим
избавление за самите нас и за онези, които срещаме всеки ден.
Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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Дарения от първата събота
за Образователния център към ГК

„Как могат нашите братя и сестри да
продължават да живеят до големи групи хора, които никога не са били предупредени, без да измислят методи за
впрягане в работа на всяко средство,
чрез което Господ може да подейства
за славата на Своето име? Нашите ръководители с голям опит ще разберат
важността на тези въпроси и могат да
извършат много за увеличаване силата на работата. Те могат да съставят планове за достигане на хора по пътища
и кръстопътища. Когато положат постоянни и спокойни, изпълнени с посвещение и преданост усилия, за да възпитат църковните членове да се ангажират в
лична работа за човешки души, там, където има благоприятни случаи, успехът
ще увенчае работата им.“ Евангелизъм, кн. 1, с. 94
„Наставени сме чрез словото, идващо от Бога, да обучаваме, да
образоваме, да възпитаваме млади мъже и млади жени да разбират живите
Божии предсказания. Това знание ще бъде възможно от най-голяма стойност
за тях като работят за Бога. Бог настоява умовете да не спират развитието
си чрез връзката с църквата, но да бъдат засилени, възвишени, обогатени,
облагородени и пригодени за най-свещеното дело, в което са били ангажирани
някога смъртни.“ Ривю енд херълд, 22 март 1898 (подчертаването е добавено)
С оглед на тези цели Образователният център на Генералната конференция
се нуждае от съвместна финансова помощ, която да покрие цялата цена за
завършване на сградата. Образователният център към ГК ще предостави:
- Продължаване на обучението за служители на ГК, евангелски работници и
мисионери в доктринални, административни и духовни области.
- Онлайн обучение. Когато се провеждат семинари на живо, всички важни
заседания ще бъдат записани и предоставени онлайн за всеки, който няма
възможност да присъства лично. Това включва вас!
- Конферентен център. Тази нова възможност е замислена да се провеждат
регионални конференции и дори сесии на Генералната конференция.
- Дом за богослужение, който да бъде фар на общността.
Бъдете един от тези, които са на страната на Господа във възстановяване
на Неговото царство. Бъдете един, който може да чуе гласа на искрената и
честна душа, викаща: „Ела и помогни.“
С голяма увереност в желанието Ви да помогнете щедро в този проект,
благодарим Ви и молим Господ да ви благослови богато. Амин.
Ваш брат в Христа
Ливиу Тодороу
Мисионски отдел към ГК
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Обещаният Избавител

„В пророчеството за премахването на сатанинската власт Адам и Ева
прозряха обещание за спасение от предизвиканата от прегрешението гибел. Те трябваше да страдат от силата на своя противник, тъй като се бяха
поддали на прелъстителното му влияние и бяха решили да нарушат ясната заповед на Йехова. Но все пак не трябваше да се отчайват до крайност.“
Пророци и царе, с. 353

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 30-35 (4. Планът на изкуплението)

Неделя

31 март

1. ЖИВОТ В ЕДЕМ
а. Какво беше състоянието на човека преди грехопадението? Битие
1:27
„Преди влизането на греха нито един облак не почиваше върху умовете
на нашите първи родители, който да помрачи тяхното разбиране за Божия
характер. Те се съобразяваха съвършено с Божията воля, защото едно
покривало, една хубава светлина, Божията светлина ги заобикаляше. Тази
ясна и съвършена светлина осветляваше всичко, до което те се приближаваха.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 218
б. Как природата откриваше Бог на човека? Битие 1:31; Римляни 1:20

„В Едемската градина се изявяваше съществуването на Бога. Неговите
качества се откриваха в предметите на природата, които ги заобикаляха.
Всяко нещо, върху което се спираха техните очи, им говореше. Невидимите неща на Бога, а именно Неговата „вечна сила и божественост“, се
виждаха ясно, като се разбираха от нещата, които бяха направени.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 218, 219
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Дарения от първата събота - за Образователен център към ГК

„Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата.“ (Битие 3:15)

Понеделник

1 април

2. ГРЕХЪТ НОСИ ПРОМЕНИ
а. Какво въздействие имаше грехът върху природния свят? Битие
3:17-19 Как това въздейства на човешкото разбиране за Божия характер?

„Грехът опетни земята и застана между природата и Бога на природата. Ако Адам и Ева всякога се покоряваха на Бога, ако останеха в пътя на
съвършената правота, те щяха да продължават да се учат от Бога чрез
Неговите дела. Но когато те послушаха изкусителя и съгрешиха против
Бога, светлината от облеклото на небесната невинност се оттегли от тях.
Лишени от небесната светлина, те не можеха вече да виждат Божия характер в делата на Неговата ръка.
И чрез непокорството на човека в самата природа стана една промяна.
Опетнена от проклетията на греха, природата може да дава несъвършено
свидетелство относно Създателя. Тя не може да открие характера Му в
неговата съвършеност.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 219
б. Каква промяна стана в естеството на човека? Еремия 17:9; 1 Коринтяни 2:14
„Естеството им е вече покварено от греха; че са намалили силата си да
устояват на злото и са отворили пътя на Сатана да печели лесен достъп до
тях. На изкушението се бяха отдали в своята невинност, а сега, в състоянието на осъзната вина, щяха да имат още по-малко сила да поддържат
целомъдрие.“ Патриарси и пророци, с. 29
„В човешката природа, когато е отделена от Източника на истината,
има една постоянна съпротива спрямо Божията воля и пътища. Физическата, умствената и моралната същност – всичките са под контрола на
необмислени импулси. Наклонностите са покварени и всяка способност,
поверена на човека за мъдро усъвършенстване, е покварена. Човекът е
мъртъв в престъпление и грехове. Действа наклонността, страстта държи
контрола и апетитът му е под контрола на една сила, за която няма представа. Говори за свобода, за свобода на действие, докато е в най-жалко
робство. Той не си принадлежи. Не му е позволено да вижда красотата
на истината, защото плътският ум е враждебен на Бога и не се покорява
на Неговия закон. Той вижда истината като лъжа и лъжата като истина.
Умът, контролиран от Сатана, е слаб откъм морална сила.“ Ривю енд херълд, 17 февруари 1891
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Вторник

2 април

3. БОГ Е НА ХОД

„Първото дадено на човека съобщение за неговото изкупление се
съдържаше в присъдата, произнесена над Сатана в градината. Господ заяви: „Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство
и нейното потомство; то ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата“
(Битие 3:15). Тази присъда бе едно обещание за нашите първи родители.
Тя предсказваше война между човека и Сатана, но заявяваше, че накрая
силата на големия враг ще бъде съкрушена. Адам и Ева стояха като престъпници пред праведния Съдия, очаквайки наказанието, което си бяха навлекли с нарушението си. Но преди да чуят съобщението за тежкия си дял
на труд и скърби и заповедта, че трябва да се върнат в пръстта, чуха думи
на надежда. Макар че щяха да страдат от силата на своя могъщ враг, накрая можеха да очакват победа.“ Патриарси и пророци, с. 32
„Божият Син бе принос за изкупление на Своя род от греха. Бе им даден период на благодат, през който с вяра в силата на Христос да спасява
можеха още веднъж да станат Божии деца.“ Пророци и царе, с. 353
„Никога враждата не се бе проявила по толкова явен начин, както когато
Христос стана земен жител. Никога преди на света не е имало същество,
изпитващо толкова голяма омраза към греха като Христос. Той бе видял
измамното му и подмамващо влияние върху святите ангели всичките Му
сили се насочиха срещу Него.“ Избран вести, кн. 1, с. 233
б. Кое състояние на естествения човек след грехопадението причини предсказване на неизбежна вражда? Псалм 10:4; Римляни
3:11 С кого естественият ум е в конфликт, вместо да враждува със
Сатана? Римляни 8:7
„Когато човекът престъпи божествения закон, неговата природа стана
лоша и той дойде в съгласие, а не в борба със Сатана. А естествено, не
може да има вражда между грешния човек и причинителя на греха. Те и
двамата станаха лоши чрез падението. Отпадналият никога не се задоволява, освен когато получава съчувствие и подкрепа, за да кара и други
да следват примера му. По тази причина се съединяват паднали ангели и
безбожни човеци в тясно служение. Ако Бог не беше се намесил, Сатана и
човеците щяха да свържат съюз против небето, и вместо да питаят вражда
към Сатана, цялата човешка фамилия щеше да се съюзи в бунт против
Бога.“ Великата борба ,с. 416
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Дарения от първата събота - за Образователен център към ГК

а. Кое постановление на Бога осигури окончателното избавление на
виновната двойка? Битие 3:15

Сряда

3 април

4. ДА ДОЙДЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
а. Каква удивителна жертва направи Исус, за да спаси падналия човек? Филипяни 2:5-8
„Щом се появи грехът, появи се и Спасител. Христос знаеше, че ще
трябва да пострада, въпреки това стана Заместник на човека. Щом Адам
съгреши, Божият Син представи Себе Си като Гарант за човешката раса,
с точно толкова сила да отклони присъдата, произнесена над виновния,
както когато умря на кръста на Голгота.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1084
„Човекът прие изкушението на Сатана и извърши самите неща, за които
Бог беше казал да не върши. Христос, Божият Син застана между живота и
смъртта, казвайки: „Нека наказанието да падне върху Мен. Аз ще застана
на мястото на човека. Той ще има друг шанс.“ Пак там, с. 1085
б. Как искаше Бог да втълпи в умовете на човечеството последствията от греха и осигуряването на един Спасител? Евреи 9:13, 14; Римляни 6:23
„За Адам принасянето на първата жертва беше изключително мъчителна церемония. Ръката му трябваше да се вдигне, за да отнеме живот, който само Бог можеше да даде. Той за първи път видя смърт и разбра, че ако
бе останал послушен на Бога, нямаше да има смърт нито за човек, нито
за животно. Когато закла невинната жертва, Адам потрепери за мисълта,
че неговият грях ще пролее кръвта на невинния Божи Агнец. Тази сцена
му даде по-дълбока и по-жива представа за величината на престъплението му, което не можеше да се изкупи с нищо друго, освен със смъртта на
Божия Син. Удивляваше се на Безкрайната Доброта, която щеше да даде
такъв откуп, за да спаси виновния. Звезда на надежда блесна в мрака, освети мрачното и страшно бъдеще и утеши Адам в горчивото му нещастие.“
Патриарси и пророци, с. 34

„Жертвената система трябва да научи човека на смирение заради грешното му състояние и да го накара да се покае и да се довери единствено на
Бога, за да може чрез обещания Изкупител да се прости престъпването на
закона.“ История на изкуплението, с. 100
в. Назови някои от онези, които пророкуваха за идването на Спасителя. Юда 14, 15; Битие 49:8-10; Числа 24:17
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Четвъртък

4 април

5. ЗАБАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО?

„Идването на Спасителя бе предсказано още в Едем. Когато Адам и Ева
за пръв път чуха обещанието, с нетърпение зачакаха неговото скорошно
изпълнение. С радост посрещнаха те своя първороден син, като се надяваха, че може той да е Избавителят. Но изпълнението на обещанието се
бавеше. Тези, които първи го получиха, умряха без да видят осъществяването му. Още от времето на Енох обещанието се повтаряше чрез патриарси и пророци и поддържаше жива надеждата за идването на Избавителя,
но Той все още не се явяваше.“ Животът на Исус, с. 18
б. Какъв бе отговорът на Бога? Галатяни 4:4 Имаше ли действително
забавяне в изпълнението на Божието намерение?

„Но подобно на звездите в тяхното безкрайно движение по определения
път, Божиите намерения не знаят нито избързване, нито забавяне. (…)
„В същия ден“, определеният в божественото обещание, „всичките Господни войнства излязоха от египетската земя“ (Изх. 12:41). Също така и
часът за идването на Христос бе определен от небесния Съвет. И когато
великият часовник на времето посочи този час, Исус се роди във Витлеем.
„Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си.“ Провидението бе направлявало движенията на народите и прилива на човешките импулси и влияния, докато светът узря за идването на Избавителя.“ Животът на Исус, с.18

Петък

5 април

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

Как преди грехопадението човекът беше способен да разбира характера н Бога?
Как се промени естеството на човека в резултат на греха?
Защо Бог даде на човека враждебност? Къде ще бъдем без нея?
Защо Бог даде на Адам системата на жертвоприношението?
Беше ли забавено идването на Избавителя?

Урок 1 6 април 2019

11

Дарения от първата събота - за Образователен център към ГК

а. Каква е била мисълта на мнозина относно обещания Избавител?
Езекиил 12:22

Урок 2

Избавление от греха

13 април 2019 г.

„Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ
Исус Христос.“ (1 Коринтяни 15:57)
„Онова Слово, което открива вината на греха, упражнява над човешкото
сърце една сила, която довежда човека в изправност и го запазва такъв.“
Свидетелства за проповедници, с. 33

Препоръчвани четива: Пътят към Христа, с. 21-35 (Покаяние)

Неделя

7 април

1. ПОСЛЕДИЦИЦИТЕ ОТ ГРЕХА
а. Какво е грях и какъв е непосредственият резултат от греха? 1 Йоаново 3:4; Яков 1:15
„Никога нямаше да възникне недоразумение между небето и земята, ако грехът не беше се загнездил на земята. Непослушанието спрямо
Божия закон причини цялата мизерия на земята, която днес владее сред
Неговите творения.“ Чистотата на сърцето, с. 46
„Върху всички жители на света, които правят закона на Йехова невалиден и продължават да живеят в нарушение, смъртта неизбежно ще дойде.“
Библейски коментар, т. 6, с. 1116

б. Кой велик принцип на закона липсва когато грешим? 1 Йоаново
4:7, 8

„Има нужда от покаяние, понеже липсва Божията любов. Той не е бил
обичан с цялото сърце, с цялата душа, с неотклонна обич и не е била
следвана втората заповед: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“ Настоящата истина, 26 януари 1893

„Бог гледа повече любовта, с която работим, отколкото това колко сме
извършили. Любовта е небесно характерно качество. Естественото сърце не може да го породи. Това небесно растение вирее само там, където
Христос царува върховно. (…) Любовта върши добро и само добро. Онези,
които имат любов, принасят плод на святост и накрая ще наследят вечен
живот.“ Библейски коментар, т. 7, с. 952
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Понеделник

8 април

2. В РОБСТВОТО НА ГРЕХА
а. Каква ужасна сила има днес грехът върху човечеството? Притчи
5:22; Римляни 7:14-23
„Дори една единствена лоша черта на характера, едно греховно желание, ако бъдат поддържани дълго време, в края на краищата ще обезсилят
действието на евангелието. Всяко отдаване на греха засилва отдръпването на човека от Бога.“ Пътят към Христа, с. 32
б. От какво робство Христос иска да ни освободи и към каква свобода сме призовани? Римляни 8:21; 2 Петрово 2:19 Как Христос върши
това? Йоан 8:31, 32

„(Сатана) държи в плен човеци, принуждавайки ги да вършат неговата
воля. За да осъществяват неговата цел, той ги държи в истинско робство.
За да унищожи това робство, заради човека, Бог е дал на света Своя единороден и възлюбен Син. Чрез силата на Христос пленниците на Сатана
могат всички да бъдат свободни.“ Знамения на времето, 5 януари 1891
„Истината никога не завежда душата под робство. Отвръщането от истината към заблудата е, което завежда душата в плен. Единствено който
е тясно свързан с Христос с интимна връзка, е свободен от робството на
греха.“ Знамения на времето, 2 август 1900
в. Какъв апел отправя Христос към всички нас? Евреи 3:7, 8; Исус
Навин 24:15
„Във великата борба между доброто и злото всеки един от нас трябва
да избере на коя страна ще стои и нашият живот и характер ще открият кой
е нашият господар. Ако отказваме да бъдем покорни на Божия закон, ще
паднем под властта на Сатана и Христос ще бъде нежелан и непочетен в
нашето сърце и живот.“ Знамения на времето, 5 януари 1891
„Христос е готов да ни освободи от греха, но Той не насилва волята; и
ако чрез продължителното престъпване на закона самата воля се е превила напълно под властта на злото и ние не ЖЕЛАЕМ да бъдем освободени,
ако ние не ИСКАМЕ да приемем Неговата благодат, какво повече може да
стори Той? Ние сами сме погубили себе си чрез нашето упорито отхвърляне на Неговата любов.“ Пътят към Христа, с. 33

Урок 2 13 април 2019

13

Вторник

9 април

3. ИЗБАВЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО
а. Как знаем, че Бог желае да избави всеки един от грях? 1 Тимотей
2:3, 4; Йоан 1:12

„(Христос) не дойде да спаси човеците в греха, а от греха. И всички, които чувстват нуждата Си от Спасител и дойдат при Него, вярвайки в Неговата сила, ще спечелят победа над греха.“ Знамения на времето, 24 февруари 1898
б. Как Бог осигури избавлението на цялата човешка раса? 1 Йоан
4:14; Йоан 3:16 Кога Той осигури това избавление? Евреи 2:14, 15;
Римляни 5:8

„С предсмъртния вик на Спасителя: „Свърши се!“ за Сатана удари посмъртната камбана. Голямата, тъй дълго продължителна борба бе решена
и окончателното премахване на греха осигурено. Божият Син мина през
портите на смъртта, „та чрез смъртта да порази онзи, у когото е властта
на смъртта, сиреч дявола“ (Евр. 2:14).“ Великата борба, с. 415
„Христос умря не за да може грехът да стане праведност и престъпването на закона добродетел. Той умря, за да може грехът да се види
извънредно греховен, че той е нещо омразно. Чрез смъртта Си Той стана
притежател на ключа на смъртта и ада. Сатана не можеше да продължава да царува без съперник и да бъде почитан като бог. Храмове са били
издигнати за него и човешки жертви са били пренасяни на олтарите му.
Но документите за освобождение на расата бяха подписани чрез кръвта
на Божия Син. Отворен бе път вестта на надеждата и милостта да бъде
занесена до краищата на земята.“ Младежки наставник, 28 юни 1900
в. Коя вест трябва да представим на света предвид избавлението,
осигурено от Бог? 2 Коринтяни 5:18-21

„Тъй като Бог направи Христос Свой посланик в света, Христос е направил всички, които Го приемат като свой Спасител, да представят Христос с
милост, незлобие и прощение на света.“ Ръкописи, т. XVI, с. 193
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Сряда

10 април

4. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВИНАТА ЗА ГРЯХ
а. Къде само можем да гледаме, за да избегнем вината за грях? Йоан
1:29
„Христос премахва вината за греха от грешника, заставайки под осъждението на Законодателя. Той дойде на този свят в човешко естество да
живее закона, за да се докаже, че обвиненията на Сатана, че човек не
може да спазва закона, са лъжливи.“ Знамения на времето, 7 април 1898
б. Кой понесе вместо нас вината за нашия грях и как? Исая 53:4-6, 12

„Можем да бъдем избавени от вината за греха, от присъдата на закона,
от наказанието за прегрешението само посредством страданието, смъртта
и възкресението на Христос.“ Избрани вести, кн. 1, с. 360
„Вината за всеки грях притискаше с тежестта си божествената душа на
Избавителя на света. Лошите мисли, лошите думи и лошите дела на всеки
син и дъщеря на Адам викаха върху Него за възмездие; защото Той бе
станал заместник на човека. Макар че вината за греха не бе Негова, духът
Му беше разкъсан и наранен от прегрешенията на човеците и Той, Който
не знаеше грях, стана грях за нас, за да можем ние да бъдем направени
праведни пред Бога в Него.“ Божията удивителна благодат, с. 172
„Вината за греха, беше, която донесе гнева на Отец върху Него като
заместник на човека, което съкруши сърцето на Божия Син.“ Настоящата

истина, 4 февруари 1886

в. Колко пълно е Божието очистване на душата от греха? 1 Йоаново
1:9; Псалм 103:12

„Докато може да виждаме и чувстваме вината за греха, трябва да
оценяваме Божията милост чрез изкуплението. Господ е обещал, че поради умилостивителната жертва, ако се покаем, Той непременно ще прости
нашите неправди. Сега, докато Христос пледира заради нас, докато Отец
приема заслугите на умилостивителната жертва, нека искаме и ще получим. Нека всеки изповяда греховете си и нека те отидат преди в съда, за
да може, заради Христос, да бъдат опростени и да може срещу имената ни
да бъде написано „опростено.“ Ръкописи, т. 3, с. 197, 198

Урок 2 13 април 2019
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Четвъртък

11 април

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СИЛАТА НА ГРЕХА
а. Какво изобилно осигурение е било направено, за да ни избави от
силата на греха? Римляни 5:20 (последната част); Юда 24, 25
„Бог има изобилие от благодат и сила, които чакат да ги поискаме. Но
причината, че не чувстваме нашата голяма нужда за нея, е понеже гледаме на себе си, а не на Исус. Не издигаме Исус и не разчитаме напълно на
Неговите заслуги. (…)
Била е осигурена изобилна благодат, че вярващата душа да може да
бъде пазена свободна от грях. Цялото небе с неговите безгранични възможности са били поставени на наше разположение. (…) В себе си ние
сме грешници, но в Христос сме праведни. (…) Христос работи срещу силата на греха и където грехът изобилства, много повече изобилства благодатта.“ Божията удивителна благодат, с. 181
б. Какво можем да научим от отношението на бирника, като се молеше в храма? Лука 18:13, 14 Какво може Бог да направи за тези, които
имат такова отношение? Галатяни 2:16, 17

„Окаяният бирник (…) считаше себе си за твърде лош човек, и другите гледаха на него в същата светлина; но той почувства своята нужда и
с товара си от вина и срам дойде при Бога, молейки за Неговата милост.
Сърцето му бе отворено за Божия Дух, за да може той да извърши Своето
благодатно дело и да го освободи от властта на греха. Гордата, себеоправдателна молитва на фарисея показваше, че сърцето му е затворено
за влиянието на Светия Дух. (…) Той нямаше чувство за собствената си
оскверненост в сравнение със съвършенството на Божията святост. Той не
чувстваше никаква нужда, затова и нищо не получи.“ Пътят към Христа, с. 29
„Бирникът, който отиде в храма да се моли, е добър пример за един
искрен посветен поклонник.“ Моят живот днес, с. 19

Петък

12 април

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

16

Как знаем, че където има грях, липсва любов?
Кое довежда душата в плен на греха?
На кого Исус дава победа над греха?
Как Исус ни избави от вината за греха?
Как може Божият Дух да ни освободи от силата на греха?
Урок 2 13 април 2019

Урок 3

Избавление от Египет

20 април 2019 г.

„С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома
си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата,
която е чрез вяра.“ (Евреи 11:27)
„Евреите очакваха да бъдат избавени от робството им без някакво
особено изпитване на вярата им или страдание от тяхна страна. Много от
тях бяха готови да останат в Египет, но не всички. Навиците на някои бяха
станали така много като египетските, че те предпочитаха да останат с тях.“
Духовни дарби, т. 3, с. 196

„Задачата на Мойсей щеше да бъде много по-лесна, ако много от евреите не бяха се покварили и нямаха желание да напуснат Египет.“ Пак там,
с. 202

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 162-164 (22. Мойсей – от
„Евреите обаче още не бяха готови“ до „Изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш е свята земя“); с. 179-183 (24. Пасхата)

Неделя

14 април

1. ПРЕДСКАЗАНО ОТ ЙОСИФ
а. Когато Йосиф умираше, какво пророкува относно братята си?
С каква клетва искаше да му се закълнат? Битие 50:25, 26
„Последните двама царе, които заемаха трона на Египет, бяха тиранични и жестоки в отношението си към евреите. Старейшините на народа се
опитваха да насърчават угасващата вяра на израелтяните, като ги насочваха към обещанието, дадено на Авраам, и пророческите думи на Йосиф
точно преди смъртта му, предсказващи тяхното освобождение от Египет.“
История на изкуплението, с. 78

б. Как беше изпълнено това пророчество? Изход 13:18, 19
„При тръгването от Египет израилтяните взеха със себе си скъпоценно
наследство – костите на Йосиф, толкова дълго чакали изпълнението на
Божието обещание и напомняли през тъмните робски години за освобождението на Израил.“ Патриарси и пророци, с. 184
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Понеделник

15 април

2. БОЖИЯТ МЕТОД ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ
а. Какво стана, когато Мойсей се опита да избави израилтяните от
Египет със собствена сила? Изход 2:11-15 Защо Бог позволи това?
„Убивайки египтянина, Мойсей направи същата грешка, така често
допускана от предците му – взе в свои ръце делото, което Бог бе обещал
да извърши. Божията воля не бе да освободи народа Си чрез война, както
смяташе Мойсей, а чрез собствената Си могъща сила, за да бъде славата
приписвана единствено Нему. Но дори и този престъпен акт бе пренасочен от Бога, за да се изпълнят Неговите намерения. Мойсей не бе готов
за великото си дело. Предстоеше му да учи онзи урок на вяра, който бяха
научили Авраам и Яков – за изпълнение на Божиите обещания да не се
уповава на човешка сила или мъдрост, а на Божията сила.“ Патриарси и

пророци, с. 162

б. Когато Мойсей се върна в Египет с Аарон, те първо събраха старейшините на Израил, за да им направят познат Божия план за избавление от Египет. Каква беше реакцията на старейшините? Изход
4:29-31
в. Какво беше сега отношението на израилтяните, след като бремето
им се увеличи и не се виждаха никакви знаци за избавление? Изход
5:19-21; 6:9 Защо Бог забави избавлението им?

„Евреите очакваха да получат свободата си без никакви особено тежки
изпитания на вярата, без каквото и да е истинско страдание и трудност. Но
още не бяха приготвени за освобождение. Имаха малко вяра в Бога и не
желаеха да издържат търпеливо бедствията, докато Той сметне, че трябва
да се намеси в тяхна полза. Мнозина бяха доволни по-скоро да останат в
робството, отколкото да посрещнат трудностите, придружаващи преместването в чужда земя, а навиците на някои бяха до такава степен подобни
на навиците на египтяните, че предпочитаха да си живеят в Египет. Затова
Господ не ги освободи с първата проява на силата Си пред фараона. Той
направляваше събитията, за да се разкрие по-пълно тираничният дух на
египетския цар, а също така и за да открие Себе Си на Своя народ. Виждайки справедливостта, силата и любовта Му, децата на Йехова щяха да предпочетат да напуснат Египет и да се отдадат на служба за Него.“ Пак там, с. 171
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3. ЕДНО ВЪЗПОМИНАНИЕ ЗА ИЗБАВЛЕНИЕТО
а. Какво беше значението на пасхалната служба? Изход 12:21-27

„Празнуването на Пасхата започна с раждането на еврейската нация.
През последната нощ на тяхното робство в Египет, когато нямаше никакви изгледи за избавление, Бог им заповяда да се подготвят за незабавно освобождение. Той бе предупредил фараона за последната съдба над
египтяните и бе заповядал на евреите да съберат семействата си отвътре
жилищата си. След попръскването на вратите с кръвта на закланото агне,
те трябваше да изядат агнето печено, с безквасен хляб и горчиви треви.
„И така да го ядете – каза Той – препасани през кръста си, с обувките на
нозете си и тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е време на
Господното минаване.“ (Изх. 12:11) През нощта бяха избити всички първородни на египтяните. Тогава царят изпрати до израилтяните следната
вест: „Станете и излезте изсред людете ми и идете послужете на Йехова,
както казахте.“ (Изх. 12:31) Евреите излязоха из Египет като един независим народ. Господ заповяда Пасхата да се съблюдава всяка година. „И
когато децата ви попитат: „Какво искате да кажете с тази служба?“ – ще
отговорите: Това е жертва в спомен за минаването на Господ, Който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а
избави нашите домове.“ (Изх. 12:26, 27) Така от поколение на поколение
трябваше да се повтаря историята на това чудно избавление.“ Животът на
Исус, с. 50

б. За какво трябваше да им напомня Пасхата? Изход 13:3, 9, 10

„При избавлението от Египет Бог поиска да им разкрие Своята любов и
милост, за да Го заобичат и да Му се доверят. Той ги доведе при Червено
море – където подгонени от египтяните, бягството им изглеждаше невъзможно – за да могат да осъзнаят своята пълна безпомощност, своята нужда от божествена помощ; и тогава издейства тяхното избавление. По този
начин те бяха изпълнени с любов и благодарност към Бога и с доверие в
Неговата сила да им помага. Той ги бе привързал към Себе си като техен
избавител от временното робство.“ Патриарси и пророци, с. 250
„Според Божия план тези изявления на мощ трябваше да укрепят вярата на Неговия народ и техните потомци трябваше неотклонно да се покланят само на Този, Който е извършил такива навремени чудеса в тяхна
полза.“ История на изкуплението, с. 79
Урок 3 20 април 2019
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Сряда

17 април

4. ИСУС НАШАТА ПАСХА
а. Кое заинтригува Исус, когато на дванайсетгодишна възраст посети
храма? Лука 2:41, 42, 46, 47 Какво разбра Той тогава?

„За първи път детето Исус видя храма. Той видя облечените в бяло
свещеници да изпълняват своята тържествена служба. Видя и окървавената жертва над жертвеника. Заедно с другите поклонници Той се поклони
в молитва, докато облакът от тамяна се възнасяше към Бога. Той наблюдаваше впечатлителните обреди на пасхалната служба. От ден на ден тяхното значение Му ставаше по-ясно. Всяко действие изглеждаше свързано
с Неговия собствен живот. В Него започна да се пробуждат нови импулси.
Мълчалив и отдаден на мисли Той изглеждаше да проучва една велика
задача. Пред Него, Спасителя, се откриваше тайната на Неговата мисия.“
Животът на Исус, с. 50

б. Как жертвата на Исус е свързана с Пасхата? 1 Коринтяни 5:7; Исая
53:7; Йоан 1:29
„Пасхата сочеше назад към избавлението на израилевите чада и също
беше символична, сочейки напред към Христос, Божия Агнец, заклан за
спасението на падналия човек. Кръвта, попръсквана върху стълбовете
на вратата, представяше умилостивителната кръв на Христос, а също и
постоянната зависимост на грешния човек от заслугите на тази кръв за запазване от силата на Сатана и за окончателното избавление. (…) Пасхата
беше съблюдавана, за да ознаменува избавлението на израилевите чада
от Египет. Тя беше възпоменателна и символична. Символът беше достигнал първообраза, когато Христос, Божият Агнец без недостатък, умря на
кръста.“ Духът на пророчеството, т. 1, с. 201
„На четиринайсетия ден от месеца привечер се празнуваше Пасхата,
чийто тържествени, внушителни церемонии напомняха за избавлението
от египетското робство и сочеха напред към Жертвата, която щеше да избави людете от робството на греха. Когато Спасителят даде живота Си на
Голгота, значението на Пасхата се изчерпи и в памет на същото събитие,
което тя символизираше, се постанови наредбата на Господната вечеря.“
Патриарси и пророци, с.371

„Мойсей беше един символ на Христос, Който трябваше да дойде да
съсипе царството на греха върху човешкото семейство и да избави онези,
които бяха пленници на властта му.“ Знамения на времето, 6 ноември 1884
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Четвъртък
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5. НАШИЯТ ЗНАК ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ДНЕС
а. Какво напомняне беше съботата за израилевите чада? Второзаконие 5:15
б. Как съботата е също знак за избавление от греха? Изход 31:13 Езекиил 20:12

Както съботата беше отличителен знак на Израил, когато той излезе
от Египет, за да влезе в земния Ханаан, така и сега е отличителен знак
на Божия народ, който се разграничава от света, за да влезе в небесната
почивка. Съботата е знак за връзката между Бог и Неговия народ – знак,
че те почитат закона Му. Тя отличава Неговите верни последователи от
беззаконниците. (…)
Съботата, дадена на света като знак, че Бог е неговия Създател, е също
и знак, че Той е Този, Който го освещава. Силата, която е създала всичко,
е същата Сила, Която пресъздава по Свое подобие. За онези, които свято
почитат съботния ден, тя е знак за освещение. 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.
А съботата е знак за послушание. Този, който от сърце се покорява на четвъртата заповед, ще се покорява и на целия закон. Той се освещава чрез
послушание.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 297

Петък

19 април

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

Каква надежда даде Йосиф на израилтяните за бъдещето им избавление от Египет?
Как Мойсей показа липса на вяра в Божия план за избавяне на
Израил? Как ние може да направим същото?
Защо службата, напомняща избавлението от Египет, бе наречена
Пасха?
На кое бъдещо събитие беше символ Пасхата? Какво избавление
ще бъде получено?
От какво съботата е знак за избавление?
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Урок 4

27 април 2019 г.

Избавление от египетското възпитание
„Не учете пътя на езичниците.“ (Еремия 10:2)
„Апелирам към родителите да поставят децата си там, където няма да
бъдат омагьосани от погрешно образование. Единствената им безопасност е в научаване от Христос. Той е великият център, светлина на света.
Всички други светлини, всяка друга мъдрост са глупост.“ Ривю енд херълд,
17 август 1897

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 44-50 (Училищата на пророците); Дом и семейство, с. 176 (Първото училище на детето)

Неделя

21 април

1. МАЛОЦЕННОСТТА НА ЕГИПЕТСКАТА МЪДРОСТ
а. Как е сравнима Соломоновата мъдрост с тази на Египет? 3 Царе
4:30
„Има едно образование, което по същество е светско. Неговата цел
е успех в света, задоволяване на егоистична амбиция. За да си осигурят
това образование много ученици жертват време и пари за запълване на
умовете си с ненужно знание. Светът ги счита за образовани, но Бог не е
в мислите им.“ Свидетелства за родители, учители и ученици, с. 64
б. Кое според Соломон е основата на истинската мъдрост? Притчи
9:10; 8:13; 15:33

„Великата задача на живота е изграждането на характера, а знанието за
Твореца е основа на всяко истинско образование.“ Патриарси и пророци, с. 413
„Основаното на опит знание за истинското благочестие, което се намира
във всекидневното освещение и служба, обезпечава най-висшата култура
на тялото, ума и душата. Това посвещаване на всичките ни сили на Бога
пречи на себевъзвишението. Предаването на божествената сила удостоява искрения ни стремеж с мъдрост, която ще ни направи способни да
употребим най-висшите си способности по един начин, който ще прославя
Бога и ще благословя ближните ни.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 51
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2. МОЙСЕЙ НАПУСКА ЕГИПЕТ

„В училищата на Египет Мойсей получи най-висше гражданско и военно обучение. Той стана гордостта на народа, понеже беше привлекателен,
с хубаво телосложение, развит ум, княжеска походка и прочут военен
водач. Египетският цар, според обичая, беше и член на свещенството,
и Мойсей, макар че отказваше да участва в езическото поклонение, бе
запознат с всички тайни на египетската религия.“ Възпитание, с. 63
б. Какво избра Мойсей, когато беше изправен пред избора между
светските почести и служенето на Бога? Защо? Евреи 11:24-27

в. Какво беше необходимо за Мойсей, за да забрави негативните
страни на египетското обучение? Изход 3:1 (първата част)
„В пустините на Мадиам, Мойсей прекара четирисет години като овчар. Наглед откъснат завинаги от мисията на своя живот, той получаваше
дисциплината, която му бе нужна за нейното осъществяване. Мъдростта,
която бе нужна за управлението на едно невежо и недисциплинирано множество, се придобиваше само чрез самообладание. (…)
Влиянията, които го заобикаляха в Египет, любовта на неговата майка
– осиновителка, неговото собствено положение като внук на царя, луксът
и развратът, които примамваха по хиляди начини, елегантността, прелъстителността и мистицизмът на фалшивата религия, бяха оставили своя
отпечатък върху ума и характера му. Обаче в скромността на пустинния
живот всичко това изчезна.“ Пак там, с. 64, 65
„Има мнозина, които, както Мойсей, имат да забравят много, за да научат самите уроци, от които се нуждаят. Той се нуждаеше да бъде подготвен
чрез най-строга умствена и морална дисциплина и Бог работеше с него,
преди той да можеше да бъде годен да обучава други в ум и сърце.“ Този

ден с Бога, с. 321

„Не беше обучението, получено в Египет, което даде възможност на
Мойсей да триумфира над неприятелите си, но една постоянно присъстваща, непоколебима вяра, която не пропадна при най-мъчителните обстоятелства.“ Знамения на времето, 12 юли 1905
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Дарения от първата събота - за църковна сграда в Бутан

а. Колко обширно беше обучението на Мойсей, като се има предвид,
че Египет беше най-високо цивилизованият народ по неговото време? Деяния 7:22

Вторник

23 април

3. СВОБОДА ОТ ЕГИПЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
а. Кой съвет трябва да слушаме, когато възпитаваме нашите деца?
Еремия 10:2; Притчи 19:27
„Като нехае за Божието Слово и се храни от писанията на небоговдъхновени хора, умът закърнява и отслабва. Той не е свързан с дълбоките
и пространни принципи на вечната истина. Разумът се приспособява, за
да обхване познатото и в това посвещаване на преходното той отслабва,
силата му намалява и след време става неспособен за развитие.
Такова възпитание е погрешно. Задача на всеки учител би трябвало да
бъде насочването на младежкия ум към величавите истини на боговдъхновеното Слово. Това е същностното възпитание и образование за този и за
бъдещия живот.“ Христови притчи, с. 15, 16
б. Каква е Божията цел за нас, точно както беше за древния Израил?
Второзаконие 14:2 Вместо това какво правим ние, подобно на Израил? 1 Царе 8:5
„Дисциплината и възпитанието, които Бог бе определил за Израил,
биха ги направили да се отличават по всичко в живота от другите народи.
Но тази особеност, това различие, което би трябвало да се счита от тях
като специална привилегия и благоденствие, не им бе желателна. Замениха простотата и себеобладанието, които са необходими за развитието,
с великолепието и себеугодничеството на езическите народи. Тяхната амбиция бе да са „като всичките други народи“ (1 Царе 8:5). Божият план за
възпитанието бе оставен настрана и авторитетът Му отхвърлен.“ Възпитание, с. 49

в. Срещу коя опасност трябва да бдим? Йоан 12:43 Може ли Христос
да обитава в раздвоено сърце? Матей 6:24
„Не е (Божи) план, че онези, чиято служба Той е изкупил, да бъдат обучени да служат на мамон, обучени да получават човешка похвала, човешко прославяне или да бъдат подчинени на света.“ Основи на християнското
възпитание, с. 470

„Ние не можем да принадлежим наполовина на Бога и наполовина на
света. Изобщо не сме Божии деца, ако не сме напълно такива.“ Патриарси
и пророци, с. 44
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24 април

4. НЕОБХОДИМО Е НОВО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

„Когато бяха изведени от Египет, между тях имаше само малцина желаещи да работят заедно с Бога за възпитанието на децата. Самите родители се нуждаеха от наставления и дисциплина. Бидейки жертва на дългогодишно робство, те бяха невежи, невъзпитани и унизени. Те имаха слаби
познания за Бога и твърде малко вяра в Него. Бяха объркани от фалшиви
учения и покварени от дългогодишното пребиваване между езичниците.
Възпитание, с. 30

„Родителите ще имат нужда от търпение и морална сила, че в страх от
Бога да могат да забравят навиците на света.“ Ривю енд херълд, 13 ноември 1894
б. Какво стана с онези израилтяни, които не приеха обучението
и възпитанието, което Бог искаше да имат? 1 Коринтяни 10:5, 6
Към чии грехове бяха по-предразположени поради възпитанието им
в Египет?

„Бог не изостави Своя народ в странстването им през пустинята, но
много от тях изоставиха Бога. Възпитанието, което бяха имали в Египет ги
направи предмет на изкушение, на идолопоклонство и безнравственост
и понеже не зачетоха Божиите заповеди, почти всички възрастни, които
напуснаха Египет, бяха повалени в пустинята; но на техните деца бе позволено да влязат в Ханаан.“ Ривю енд херълд, 17 декември 1895
в. Какво трябва да не забравяме, като се стремим да възпитаваме
нашите деца и младежи? 1 Йоан 2:15-17; Римляни 12:2
„Великият урок, който трябва да бъде даден на младите, е, че, като
поклонници на Бога, трябва да ценят библейските принципи и да гледат на
света като на второстепенно нещо. Бог желае всички да са наставени как
могат да вършат делата на Христос и да влязат през вратата в небесния
град. Не трябва да позволяваме светът да ни обръща; трябва да се борим
най-сериозно ние да обърнем света.“ Ривю енд херълд, 17 август 1897
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а. Защо се нуждаем да бъдем превъзпитани от Бога? Съдии 17:6;
Исая 53:6 Защо родителите сред израилтяните се нуждаеха от превъзпитаване, след като напуснаха Египет? Как се различаваме ние
днес от тях?

Четвъртък

25 април

5. СЛЕДВАНЕ НА БОЖИЯ ПЛАН
а. Какъв беше първоначалният план на Бога за възпитанието, показан в живота на Авраам? Какъв беше очакваният резултат от това
възпитание? Битие 18:19

„В Божия план за възпитанието, станал непригоден поради състоянието
на човека след грехопадението, Христос, като представител на Отец, стана връзката между Бога и човека. Той е Великият Учител на човечеството,
Който е наредил мъжете и жените да бъдат Негови представители. Семейството е училището, а родителите са учителите.
Възпитанието в дните на патриарсите бе съсредоточено в семейството.
За така организираните училища Бог създаде условия, най-благоприятни
за развитието на характера. (…) Човеците обаче, които се придържаха към
Божиите принципи, живееха сред полетата и хълмовете. Обработваха земята и имаха големи стада.“ Дом и семейство, с. 166, 167
б. Защо общуването с Бога е съществена част от възпитанието? Йов
22:21
„Когато човешкият ум се свърже с Божия, ограниченият – с Всемогъщия,
влиянието върху тяло, ум и душа надхвърля всякакви граници. При такова
общуване се получава най-висшето образование. Това е собственият начин на Бога да поучава.“ Деяния на апостолите, с. 56

Петък

26 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Вместо да задоволяваме егоистична амбиция, какво ни кара да
правим истинското възпитание и обучение?
Как можем да напуснем днес Египет? Защо е необходимо да направим това?
По какъв начин подражаваме на света чрез начина, по който възпитаваме нашите деца?
Защо много родители днес се нуждаят да бъдат обучени с Божиите методи на възпитание? Какво се нуждаят те да забравят?
Къде бяха първите училища и как можем да се върнем днес към
Божия план за възпитание?
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Дарения от първата събота

4 май 2019 г.

за църковна сграда в Бутан

Бутан, официално позната като кралство Бутан, се намира в източните Хималаи в Южна
Азия, граничи с Китай на север и с Индия на
всички други страни. Бутан е с население около 750 000 и земна площ 38 394 км2. Столицата ѝ е Тимфу. През 2008 г.
Бутан премина от абсолютна монархия към конституционна монархия.
Бутан е будистка страна с над 81% от населението ѝ принадлежащо
към будистката секта вараяна. Голямата част от останалите проценти са
главно индуси. В тази страна християните са малка незначителна група,
главно католици. Евангелизация не е възможно да се върши открито. Въпреки това извършена е била усилена работа, като са били използвани
различни умерени начини за евангелизиране.
Преди години едно семейство, посещавайки Северна Индия, чуло
за вестта на Реформацията. Известно време изследвало вестта и след
завръщането си в Бутан започнали да се покланят на истинския любящ и
жив Бог. Семейството разпространило добрата вест в Бутан. Това събудило силен интерес сред някои от тези души.
Нуждата на часа е място за богослужение. Нуждаем се първо да придобием парче земя и след това да построим малка църква за Господа. За
да осъществим тази задача, братята положиха усилия да съберат нужните финансови средства от самите тях. Част от необходимите финансови
средства бяха донесени в съкровищницата на нашия небесен Цар, но
все още се нуждаем от голямата част от изискваното. Сега апелираме
към нашето църковно семейство по целия свят да ни помогне за този
благороден проект.
„Нашите църковни членове трябва да чувстват дълбок интерес за
вътрешните и чуждестранните мисии. Големи благословения ще дойдат
над тях, когато полагат себепожертвувателни усилия да издигнат знамето на истината на нова територия. Парите вложени в тази работа ще допринесат богати резултати. Новообърнати, радващи се на получената от
Словото светлина ще дават на свой ред от средствата си, за да се занесе
на други светлината на истината.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 34
Молим се Господ да докосне сърцето ви да дадете щедро за този проект, така че Божието дело тук в Бутан да може да напредва и се ускори
Второто идване на нашия Господ и Спасител. Амин.
Вашите братя и сестри от Бутан
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Избавление от смърт
„Къде ти е, смърте, жилото? Къде ти е, аде, победата? (1 Кор. 15:55)
„Божиите избрани може да срещнат смъртта и да бъдат поразени от
нея на поста си, но тогава те само ще заспят в почивка, от която ще станат,
събудени от Исус, за да споделят с Него вечната слава.“ Поглед нагоре, с. 272
Препоръчвани четива: Духът на пророчеството, т. 4, с. 351- 369; Синове
и дъщери на Бога, с. 229, 230

Неделя

28 април

1. ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЖИВОТА
а. Опиши процеса как Бог даде живот на човека? Битие 2:7; 1 Коринтяни 15:45 (първата част)

„Когато Бог сътвори човека по Свой образ, човешката фигура беше
цялостна съвършена, но без живот. Тогава един личен, безначален Бог
вдъхна в създадената форма диханието на живота и човекът стана едно
живо, надарено с разум същество. Всички части на човешкия организъм
бяха поставени в действие. (…) Човекът стана жива душа.“ По стъпките на

Великия Лекар, с. 286

б. Как този процес работи в обратна посока, когато човек умре?
Псалм 146:4; 104:29

„Физическият живот е нещо, което всеки отделен човек получава. Той не
е вечен или безсмъртен, понеже Бог, Животодателят, си го взема отново.
Човек няма никакъв контрол над живота си.“ Мараната, с. 302
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Понеделник

29 април

2. КАКВО Е СМЪРТТА?

„Обаче, ако мъртвите вече се радват на небесното блаженство или пък
се гърчат в пламъците на пъкъла, защо тогава ще бъде нужен още един
бъдещ съд? Ученията на Божието Слово по тази важна точка не са нито
тъмни, нито противоречиви; те могат да бъдат разбрани от най-обикновени
хора. Но кой искрен ум може да види в останалите учения мъдрост или
справедливост? Трябва ли праведните след изследването на случаите им
в съда да получат похвалата: „Хубаво, добри и верни слуго! (…) Влез в
радостта на господаря си!“ (Мат. 25:21), когато те вече може би стотици
години са живели в Неговото присъствие? Трябва ли безбожните да бъдат
извикани от мястото на мъките, за да чуят от Съдията на цялата земя присъдата: „Идете от Мене, проклети, във вечния огън!“ (Мат. 25:41)? Каква
подигравка! Какво позорно обвинение срещу мъдростта и справедливостта на Бога!“ Великата борба, с. 454
„Правилното разбиране за това „какво казват Писанията“ по отношение
на състоянието на мъртвите е жизненоважно за това време. Божието Слово обявява, че мъртвите не знаят нищо, че у тях няма омраза и любов.“
Евангелизъм, кн. 2, с. 75

б. Какво става с физическото тяло, когато умрем? Еклисиаст 3:20;
Битие 3:19

„Бог заяви, че като наказание за Адамовия грях човек трябва да се
върне в пръстта, от където бе взет: „Понеже си пръст и в пръстта ще се
върнеш“ (Бит. 3:19).“ Духът на пророчеството, т. 4, с. 352
в. С какво е сравнена смъртта? Йоан 11:11-14
„За вярващия смъртта е от малко значение. Христос говори за смъртта
като за нещо маловажно. „Който спази словото Ми, няма да види смърт
довека“, „няма да вкуси смърт вовеки“. За християнина смъртта е само
един сън, един момент на мълчание и тъмнина. Животът е скрит с Христос
в Бога, така че „когато се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се
явите с Него в слава“ (Йоан 8:51, 52; Кол. 3:4).“ Животът на Исус, с. 650
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а. Какво е състоянието на човека в смъртта? Еклисиаст 9:5, 6; Псалм
6:5

Вторник

30 април

3. МЯСТОТО НА СМЪРТТА
а. Как е описана трайността на смъртта? Йов 7:9, 10; Псалм 146:4
Имайки предвид това, какво трябва да ни кара то да правим? Псалм
90:12
„Сериозно нещо е да се умре, но далеч по-сериозно е да се живее.
Всяка мисъл, дума и дело от нашия живот ще ни срещнат отново. Каквото
направим от себе си в благодатното време, това ще остане за цялата вечност. Смъртта носи унищожение на тялото, но не прави промяна в характера. Идването на Христос не променя нашия характер. То само го определя
завинаги извън всяка промяна. (…)
Апелирам към членовете на църквата да бъдат християни, да бъдат
христоподобни. Исус бе един работник, не за самия Себе Си, но за други.
(…) Ако сте християни, ще подражавате на Неговия пример.“ Вярата, чрез

която живея, с.169

„Гледайте на всяка длъжност, колкото и скромна да е, като на свята,
понеже тя е част от Божията служба. Не позволявайте на нещо да ви направи да забравите Бога. Въведете Христос във всичко, което вършите.
Тогава животът ви ще бъде изпълнен с блясък и благодарност.“ В небесните

места, с. 226

„Всеки момент е натоварен с вечни последици. Трябва да станем като
хора готови незабавно за служба. Възможността, която имаме сега да говорим на някоя нуждаеща се душа словото на живота, може никога да не
се представи отново. Бог може да каже на онзи някой: „Тази нощ ще ти
изискат душата“ и поради нашата небрежност той може да не е готов (Лука
12:20).“ Вярата, чрез която живея, с. 158
б. Къде отиват всички хора, когато умрат? Деяния 2:29 ,34, 35; Псалм
89:48; Еклисиаст 9:10
„Никъде в Святото Писание не се казва, че праведните получават наградата си и безбожните наказанието си при смъртта. Патриарсите и пророците не са оставили никакво подобно уверение. Христос и апостолите
не са загатвали нищо подобно. Библията учи ясно, че мъртвите не отиват
направо в небето, но спят до възкресението (1 Сол. 4:14; Йов 14:10-12).
В същия ден, когато „сребърната верижка“ се скъса и „златната чаша“ се
счупи, мислите на хората биват унищожени. Онези, които влизат в гроба,
остават там в мълчаливо очакване. Те не знаят нищо за всичко, което става под слънцето (Йов 14:21). Блажена почивка за изморените поданици!“
Великата борба, с. 454
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Сряда

1 май

4. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЪРТТА

„Нека имаме Христовия дух. Той остави Своя царски престол, облече
Своята божественост с човешко естество и дойде на тази земя, цялата
обезобразена и съсухрена от проклятието, да срещне човешката враждебност и ни избави от робството на греха и смъртта.“ Ривю енд херълд, 16 юли 1889
б. Какво можем да кажем тогава, като видим триумфа на Христос?
1 Коринтяни 15:55, 57 Как Той ни избавя от греха? Стих 3; 1 Тимотей
2:5, 6

„Със Своя живот Христос е изкупил всяко човешко същество. Той умря
с една жестока смърт, за да спаси човешките същества от вечна смърт.
Той даде безгрешния Си живот, за да придобие за грешника живот, който
се измерва с живота на Бога. Чрез смъртта Си Той достави един път, по
който човекът може да скъса връзките си със Сатана, да се върне към предаността си към Бога и чрез вяра в Изкупителя да получи опрощение. (…)
Този, Който има всяка власт на небето и на земята, ще възстанови всяка
душа, която се покае и вярва. (…) Той е дълбоко заинтересован за всяка
душа, понеже е заплатил за нея с цената на собствения Си живот, за да не
бъде никой изгубен завинаги.“ Синове и дъщери на Бога, с. 230
в. Кое Христос унищожи чрез собствената Си смърт? Евреи 2:14

Дарения от първата събота - за църковна сграда в Бутан

а. Кое е жилото на смъртта? 1 Коринтяни 15:56

„С предсмъртния вик на Спасителя: „Свърши се!“ за Сатана удари посмъртната камбана. Голямата, тъй дълго продължила борба бе решена
и окончателното премахване на греха осигурено. Божият Син мина през
портите на смъртта, „та чрез смъртта да порази онзи, у когото е властта
на смъртта, сиреч дявола“ (Евр. 2:14). Желанието на Луцифер за себевъзвишение го беше накарало да каже: „Ще издигна престола си по-горе от
Божиите звезди (…), ще бъда подобен на Всевишния“. Но Бог каза: „Аз ще
те обърна в пепел на земята (…) и няма да те има довека“ (Ис. 14:13, 14;
Йез. 28:18, 19).“ Великата борба, с. 415
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Четвъртък

2 май

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАХА ОТ СМЪРТТА
а. Кой страх поставя днес мнозина в робство? Какво желае Христос
да направи за нас чрез Своята смърт? Евреи 2:15

„Но при всички трудности Христос се обръщаше към Отца Си. „Съпротивляваше се до кръв“ в часа, когато страхът от неуспех бе силен като
страха от смъртта. Молейки се в Гетсимания и изпаднал в душевна агония,
капки кръв се стичаха от кожата Му и оросяваха земята. Молеше се със
силен плач и сълзи и Бог Го чу в страховете Му. Укрепи Го така, както ще
укрепи всички, които се смирят и с душа, тяло и дух се отпуснат в ръцете
на Бога, спазващ Своя завет.“ Избрани вести, кн. 3, с. 110
б. От какво не трябва да се страхуваме? Защо? Матей 10:28-31; 1 Йоаново 4:4

„Бог винаги е имал грижа за Своя народ. (…) Христос учеше Своите ученици, че смисълът на божественото внимание отдадено на някой предмет,
е пропорционално на предназначението му при сътворението му от Бога.
Той обърна вниманието им към птиците във въздуха. Нито едно врабче каза Той – на пада на земята без да не бъде забелязано от нашия небесен
Отец. И ако Той обръща внимание на малкото врабче, сигурно душите на
онези, за които Христос е умрял, са скъпоценни в очите Му. Стойността на
човека, оценката която Бог поставя върху него, се разкрива на голготския
кръст.“ Моят живот днес, с. 292

Петък

3 май

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

32

Опиши процеса как човекът стана жива душа.
Какво е смъртта за един християнин?
Как смъртта засяга характера?
Как Христос триумфира над смъртта?
Как Христос преживя страха от смъртта и как спечели победата?
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Урок 6

11 май 2019 г.

Избавление чрез възкресението
„Исус ѝ рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене,
ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма
да умре до века. Вярваш ли това?“ (Йоан 11:25, 26)
„Исус Христос е възтържествувал над смъртта и е строшил веригите на
гроба. Всички светии, които спят в гробовете си, ще споделят Неговата победа и ще излязат от тях подобно на Победителя.“ Избрани вести, кн. 2, с. 294
Препоръчвани четива: Животът на Исус, 645-650 (81. „Той възкръсна“)

Неделя

5 май

1. ЕДНА БЛАЖЕНА НАДЕЖДА
а. Какво уверение имаше Йов за един бъдещ живот? Йов 19:25-27;
14:14

„Патриархът Йов в нощта на своето страдание възкликва с непоколебимо доверие: „Защото зная, че е жив Изкупителят ми и в последното време
ще застане на земята. (…) С плътта си ще видя Бога, Когото сам аз ще
видя и ще гледат очите ми, а не друг.“ Мараната, с. 13
б. Какво обещание имаме за възкресение? Осия 13:14; 2 Тимотей 4:7, 8

„Въпросът „Ако умре човек, ще оживее ли?“ намери своя отговор. Понасяйки наказанието за греха и слизайки в гроба, Христос внесе светлина в
гробовете на всички, които умират с вяра. Бог в човешки образ бе донесъл
живот и безсмъртие, които да просветлят Благовестието. Умирайки, Христос осигури вечен живот на всички, които вярват в него. Умирайки, Той
осъди на вечна смърт причинителя на греха и неверността.“ Свидетелства

към църквата, т. 6, с. 196
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Понеделник

6 май

2. ЕДНА УДИВИТЕЛНА ПРОМЯНА
а. Какво става с тялото след смъртта? Йоан 11:39
„Лазар бе положен в една пещера, издълбана в скалата и пред изхода
ѝ бе поставен един масивен камък. „Вдигнете камъка!“ – каза Исус. Мислейки, че Исус иска само да види мъртвеца, Марта възрази, като каза, че
тялото е погребано преди четири дни и е започнало да се разлага.“ Животът на Исус, с. 435

„Там положиха тялото на Лазар, в каменния гроб, студен и мълчалив.“

Младежки наставник, 4 май 1899

б. Каква промяна става при възкресението? 1 Коринтяни 15:51-54

„Живите праведни биват внезапно, в един миг, преобразени. При прозвучаването на Божия глас те биват прославени; сега те биват направени
безсмъртни и заедно с възкръсналите светии вдигнати във въздуха да посрещнат Господа. „Тогава ще изпрати ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите краища, от края на земята до края на небето.“ (Марко
13:27). “ Великата борба, с. 535
„Нашите любими са откъснати от нас чрез смъртта. Ние затваряме
очите им, обличаме ги за гроба и ги поставяме далеч от погледа ни. Но надежда подкрепя духа ни. Ние не сме разделени завинаги, но ще срещнем
любимите, които спят в Исус. Те ще дойдат отново от земята на неприятеля. Животодателят идва. Десетки хиляди святи ангели Го придружават
по пътя Му. Разкъсва веригите на смъртта, разбива оковите на гроба, скъпоценните пленници излизат в здраве и безсмъртна красота.“ Вярата, чрез

която живея, с. 185

„Личната ни идентичност се запазва при възкресението, макар че не
същите частици материя или материалната субстанция, както е влязла в
гроба. Удивителните дела на Бога са една тайна за човека. Духът, характерът на човека е върнат на Бога, там да бъде запазен. При възкресението
всеки човек ще има своя собствен характер. Бог на Своето време ще извика мъртвия, давайки му отново диханието на живота и нареждайки сухите
кости да оживеят. Излиза същата форма, но ще бъде свободна от болест
и всякакъв дефект. Тя оживява отново, носейки същите индивидуални черти, така че приятел ще познае приятел.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1093
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Вторник

7 май

3. ГЛЕДАНЕ НА БЛАЖЕНАТА НАДЕДА
а. Кое събитие е свързано с възкресението? Йоан 14:1-3
„Дълго сме чакали за завръщането на нашия Спасител. Но не по-малко
сигурно е обещанието. Скоро ще бъдем в обещания дом.“ Свидетелства към
църквата, т. 8, с. 218

„Целта на Христовото заминаване бе противното на онова, от което учениците се страхуваха. Тя не означаваше окончателна раздяла. Той отиваше да им приготви място, за да дойде пак и ги вземе при Себе Си. Докато
Той им приготовляваше жилища, те трябваше да изграждат характери по
божествен образ.“ Животът на Исус, с. 547
б. Какво насърчение имаме относно онези, които са умрели? Какво е
уверението, което имаме, че възкресението ще се състои? 1 Солунци
4:13-17

„Дарителят на живота ще призове Своето изкупено притежание при
първото възкресение. А до този тържествен час, когато последната тръба
ще затръби и огромно множество ще излезе за вечен живот, всеки спящ
светия ще бъде пазен в безопасност и над него ще се бди като над скъпоценен камък, когото Бог познава по име. Чрез силата на Спасителя, Който
е обитавал в тях, докато са били живи, и понеже са били участници в божественото естество, те ще бъдат възкресени от мъртвите. (…)
Исус Христос е възтържествувал над смъртта и е строшил веригите на
гроба. Всички светии, които спят в гробовете си, ще споделят Неговата победа и ще излязат от тях подобно на Победителя.“ Избрани вести, кн. 2, с. 293, 294
в. В кое отношение това трябва да ни вдъхновява? Тит 2:13
„Където и да отиваме трябва да носим атмосфера на християнска надежда и жизнерадост. Тогава тези, които са вън от Христос, ще видят привлекателността в религията, която изповядваме. Невярващите ще видят
последователността на нашата вяра. Нуждаем се да имаме по-отчетливи
проблясъци от небето, страната, където всичко е сияйност и радост.“ Издигнете Го, с. 244

„Христос ще дойде много скоро за втори път. Ние често трябва да говорим за това. Тази мисъл трябва да владее умовете ни.“ Поглед нагоре, с. 311
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Сряда

8 май

4. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО: ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА БОЖЕСТВЕНОСТ
а. Как възкресението на Христос стана фокусна точка на нашата вяра
и надежда? 1 Коринтяни 15:16-22

„Христос направи възможно всяко Авраамово дете да може, чрез живот
на послушание, да победи греха и също да възкръсне от гроба за безсмъртното си наследство, изкупено чрез Христовата кръв.“ В небесните мес-

та, с. 44

б. Кои думи на Христос показаха, че Той има силата на живота в Себе
Си? Йоан 10:17, 18; 2:19-21

„Когато гласът на силния ангел се чу при гроба на Христос, казвайки:
„Твоят Отец Те вика“, Спасителят излезе от гроба по силата на живота,
който бе в Него. (…)
Над отворения гроб на Йосиф Христос заяви тържествено: Аз съм възкресението и животът!“ Такива думи можеха да се изговорят само от Божеството. Всички създадени същества живеят по волята и силата на Бога.
Те са зависими получатели на живот от Бога. От най-възвишения серафим
до най-скромното одушевено същество, всички се поддържат от Източника
на живота. Само Този, Който бе едно с Бога, можеше да каже: „Имам власт
да дам живота Си и имам власт пак да го приема.“ В Своята божественост
Христос притежаваше властта да скъса веригите на смъртта.“ Животът на

Исус, с. 649

„Духът на Исус спеше в гроба с Неговото тяло и не се отправи към
небето. (…) Всичко, което съставляваше живота и интелекта на Исус, остана с Неговото тяло в гроба, и когато Той излезе от него, беше като цяло
същество. Той не повика Своя дух от небето. Той имаше власт да положи
живота Си и да го вземе отново.“ Духът на пророчеството, с. т. 3, с. 203, 204
в. Кое пророчество също беше изпълнено с възкресението на Исус?
Псалм 68:18
„Тези, които излязоха от гробовете при Христовото възкресение, получиха вечен живот. Те бяха множеството от пленници, превърнали се в
трофеи на победата Му над смъртта и гроба.“ Избрани вести, кн. 1, с. 280
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Четвъртък

9 май

5. ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ДРУГИ ЗА ЖИВОТ
а. Кого възкреси Елисей за живот чрез чудотворната сила на Христос? 4 Царе 4:32-37

„Така вярата на жената бе възнаградена. Христос, великият Дарител
на живот, ѝ върна сина. По същия начин ще бъдат възнаградени Неговите
верни, когато при второто Му идване смъртта загуби жилото си, а победата
на гроба, за която е претендирала, бъде отнета. Тогава Бог ще върне на
служителите Си заграбените им от смъртта деца.“ Пророци и царе, с. 125
б. Кого възкреси Исус към края на земната Си служба? Йоан 11:38, 39
Каква бе целта Му с извършването на това чудо?

„Христос бе вече напълно изявил Своята сила над смъртта и гроба.
Това велико чудо бе най-голямото доказателство, което Бог даде на човеците, че е изпратил Сина Си на света за тяхното спасение. То бе едно изявление на божествена сила, достатъчно да убеди всеки нормален и с чиста съвест човек. Мнозина от онези, които бяха свидетели на Лазаровото
възкресение, повярваха в Исус. Но омразата на свещениците към Него се
засили. Всички други по-малки доказателства за Неговата божественост те
бяха отхвърлили и това ново чудо ги вбесяваше. (…) Те решиха повече от
всеки друг път да спрат Христовото дело.“ Животът на Исус, с. 438

Петък

10 май

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

Как Христос ни дава надежда за едно възкресение?
Какви промени стават при възкресението и кое остава същото?
Защо?
Колко внимателно Бог се грижи за всеки спящ светия?
Кое е забележителното при Исус, имащ властта да положи живота
Си и да го вземе отново?
Какво показва чудото на Лазаровото възкресение?
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Урок 7

18 май 2019 г.

Службата на избавлението
„Духът на Господа Иеова е на Мене; защото Господ Ме е помазал
да благовествам на кротките, пратил Ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните.“ (Исая 61:1)
„Предавайки се на греха, човекът постави волята си под контрола на
Сатана. Стана безпомощен пленник на властта на изкусителя. Бог изпрати
Сина Си в нашия свят, за да сломи силата на Сатана и да освободи волята
на човека.“ Запис на австралийската унионска конференция, 1 юни 1900
Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 443-447 (60. Законът на новото царство)

Неделя

12 май

1. УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЖИЕТА ЦАРСТВО
а. Какъв въпрос зададе Исус относно Божието царство? Марк 4:30
Към какво желаеше Той да привлече вниманието на народа?
„Христос намери световните царства покварени. (…) Когато Христос
дойде на света, за да установи едно царство, Той погледна към човешките управници и каза: „На какво да оприличим Божието царство?“ Нищо в
гражданското общество не Му предоставяше сравнение. (…)
Мисията и делото на Христос бяха в поразителен контраст с неправдата
и потисничеството, които се практикуваха така всеобщо. Той планираше
едно управление, което нямаше да използва никаква сила. Неговите поданици нямаше да знаят никакво подтисничество. (…) Той дойде като божествения Възстановител, носещ на подтиснатото и поробено човечество
богатата и изобилна благодат от небето, че чрез силата на Неговата праведност човекът, макар паднал и деградирал, какъвто беше, да може да
стане участник в божественото естество.“ Божията удивителна благодат, с. 14
„Христос основаваше едно царство върху съвсем други принципи. Той
призоваваше човеците не на власт, а на служба – силните да носят немощите на слабите. Властта, положението, талантите, образованието поставяха притежателите им под още по-голямо задължение – да служат на
съчовеците си.“ Животът на Исус, с. 446
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13 май

2. МИСИЯТА НА ХРИСТОС
а. Как е описан характерът на идващия Избавител? С каква сила работеше Той? Исая 42:1-4

„Замъждял фитил на вяра и надежда (Христос) би окуражил, а не угасил. Той ще храни стадото Си като пастир; ще събере агнетата със мишцата Си и ще ги носи в пазвата Си.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1146
б. Каква царска титла щеше да носи Месия? Исая 9:6
„Христос е Князът на мира (Исая 9:6) и Неговата мисия е да въдвори отново на земята и в небето мира, който е изчезнал поради греха. (…) Който
реши да се откаже от греха и да разтвори сърцето си за Христовата любов,
ще получи небесния мир. (…)
Онзи, който е в хармония с Бога, получава небесния мир и ще излъчва
Неговото благословено влияние върху други.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 24

в. Какво обобщава делото на Христос? Деяния 10:38 Какви практически неща включваше делото на Христос? Матей 4:23, 24

„Със сърце винаги развълнувано с чувствата за нашите немощи, ухо
винаги отворено за вика на страдащото човечество, ръка винаги готова да
спаси обезсърчения и отчаяния, Исус, нашият Спасител, „обикаляше да
прави благодеяния“ (Деян. 10:38).“ Божията удивителна благодат, с. 14
„Болни идваха в селищата, през които Той минаваше, за да Го молят да
им помогне. А мнозина идваха от любопитство, за да чуят словата Му и да
бъдат докоснати от ръката Му. Така Той, Царят на славата, облечен в човешко одеяние, отиваше от град на град и от село на село, проповядваше
евангелието и лекуваше болни.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 10
„Нежен, съчувствителен, състрадателен, винаги загрижен за другите,
Той представяше Божия характер и през всичкото време беше отдаден на
служба за Бога и за човеците.“ Пак там, с. 294

Урок 7 18 май 2019

39

Вторник

14 май

3. ДЕЛОТО НА ХРИСТОС ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАШЕ ДЕЛО
а. Колко обширно беше делото, което Христос вършеше под вдъхновението на Светия Дух? Исая 61:1-3

„Мисията, описана от пророка, е мисията на всеки Христов ученик.
Трябва да практикуваме Христовите слова и да представим пред другите
завета на милост, правдата на Христос. Трябва да направим явно на света,
че имаме елея на благодатта в съдовете си, в лампите си. Работата на всеки представител на Христос, и в службата, и между миряните, е да разкаже
за великото спасение, което ни е донесено като свободен Божи дар.“ Ривю
енд херълд, 27 март 1894

б. Какво сме призовани да правим като последователи на Христос?
Исая 58:6, 7

„Всички, които се членове на Христовото царство, ще Го представят с
характер и разположение.“ Божията удивителна благодат, с. 14
„Чрез предаването на греха, човекът постави волята си под контрола на
Сатана. Стана безпомощен пленник на властта на изкусителя. Бог изпрати
Сина Си в нашия свят, за да сломи силата на Сатана и да освободи волята
на човека. Той Го изпрати да провъзгласи освобождение на пленниците,
да разхлаби връзките на ярема, да пусне на свобода угнетените.“ Нашето
високо призвание, с. 104

„Открийте от какво бедните и страдащите се нуждаят и тогава с любов и
нежност им помогнете, вдъхвайки им кураж, надежда и доверие чрез споделяне с тях благата, които Бог ви е дал. Така ще вършите самата работа,
която Бог иска да вършите.“ Медицински мисионер, 1 юни 1891
„Работата на Христос трябва да бъде наш пример. Той постоянно отиваше да прави добро. В храма и в синагогите, по улиците на градовете, на пазара и в работилницата, покрай морето и по хълмовете. Той проповядваше
евангелието и ликуваше болните. Животът Му бе живот на несебелюбива
служба и той трябва да бъде наш учебник. Неговата нежна, състрадателна
любов упреква нашето себелюбие и безсърдечност.“ Свидетелства към църк-

вата, т. 9, с. 19
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Сряда

15 май

4. СВИДЕТЕЛИ НА ИЗБАВЛЕНИЕТО
а. Кои окуражителни думи трябва да ни вдъхновяват да следваме по
стъпките на Исус, за да достигнем до другите? Исая 52:7; 61:6-9

„Той (Бог) желае да отидете в църквите ни и да работите усърдно за
Него. Иска да откривате събрания за онези, които са вън от църквите, за
да научат хората истините на тази последна предупредителна вест. Има
места, където ще бъдете приети радостно, където ще ви благодарят затова, че сте им се притекли на помощ. Дано Господ ви помогне да се заемете
с тази работа, както никога не сте се заемали за нея.“ Свидетелства към

църквата, т. 9, с. 83

„Ще се изисква морален кураж, за да се върши Божието дело непоколебимо. Онези, които вършат това, не могат да дават място на себелюбие,
на егоистични съображения, амбиция, любов към спокойствие или желание да се избягва кръста.“ Ривю енд херълд, 7 февруари 1893
б. Кой е един прекрасен пример за това, което Исус иска да направят
тези, които са били освободени от греха? Матей 8:28; Марк 5:6-8, 18-20

„Двамата излекувани беснуими бяха първите мисионери, които Христос изпрати да проповядват евангелието в района на Декапол. Тези мъже
бяха чули Исус да говори само няколко минути. Те не бяха слушали нито
една проповед от Неговите уста. Те не можеха да поучават народа така,
както това вършеха учениците, които всеки ден бяха с Христос. Но самите те бяха едно свидетелство, че Исус бе Месия. Те можеха да разказват
това, което знаеха, което сами бяха видели, чули и чувствали от Христовата сила. Това е, което всеки докоснат от Божията благодат може да върши.
Възлюбеният ученик Йоан пиша: „Което беше отначало, което сме чули,
което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни
попипаха, за Словото на живота (…), което сме видели и чули, ви възвестяваме“ (Йоан 1:1-3). Като Христови свидетели ние трябва да разказваме на
другите това, което знаем, което самите ние сме видели, чули и почувствали. Ако сме следвали Исус стъпка по стъпка, ще има какво да разказваме
относно начина, по който Той ни е водил. Ние можем да разказваме на
хората как сме изпитали Неговите обещания и сме ги намерили за верни.
Можем да свидетелстваме за онова, което сме узнали за Неговата благодат. Това е свидетелството, което Господ иска от нас и поради чиято липса
светът загива.“ Животът на Исус, с. 271
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Четвъртък

16 май

5. РАБОТЕНЕ СЪС СМИРЕНИЕ		
а. Какво отношение имаше Исус като работеше за другите и какво
можем да научим от това? Йоан 6:38; Яков 4:6, 10

„Най-голямата възможна доброта и свобода се дават чрез изкупителната кръв на Христос. Отново и отново в Своето учение Христос представя
стойността на истинското смирение, показвайки колко необходимо е то, за
да проявяваме услужливост, състрадание и любов един към друг. (…)
Никакво доверие не може да се има на човешко величие, интелект или
човешки планове. Трябва да се предадем на ръководството на Безкрайния
Ум, признавайки, че без Исус нищо не можем да направим.“ Ривю енд херълд,

18 август, 1896

б. Колко далеч трябва да отидем в достигането на нуждаещите се?
Йов 29:15, 16; Матей 25:34-40

„Забележете, че не трябва да облекчавате само малцината, на които
сте склонни да гледате с благоволение, но всички, които скърбят, всички,
които се обръщат към вас за помощ и облекчение; и нещо повече – трябва
да търсите нуждаещите се. Йов казва: „Изследвах делото на непознатия“.
Той не чакаше да бъде увещаван и след това да се обърне и каже: „Няма
да му помогна.“ Ривю енд херълд, 15 октомври 1901
„Светът е пълен с мъже и жени, които носят тежко бреме от скръб,
страдание и грях. Бог изпраща децата Си да им разкрият Него, Който ще
отнеме бремето им и ще им даде покой. Това е мисията на Христовите
слуги – да помагат, да благославят, да изцеляват.“ Пак там, 29 октомври 1903

Петък

17 май

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1.
2.

5.

Как Христовото царство е различно от световните царства?
Как мога да бъда част от мисията на Исус да възстановявам мира,
когото грехът е разрушил?
Тъй като сме избавени от робството на греха, какъв е нашият
дълг?
Как мога да покажа моята признателност за Божия несебелюбив
интерес за мен?
На кого трябва да помогна? Каква трябва да бъде моята мисия?
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3.
4.

Урок 8

25 май 2019 г.

Избавяне на нашия ближен
„Нему принадлежи светът, всички земни блага са на Негово разположение и Той желае да благославя всеки, който се старае да бъде благословение за другите.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 132
Препоръчвани четива: По стъпките на Великия Лекар, с. 101-117 (Помагане на изкушаваните)

Неделя

19 май

1. СЛЕДВАНЕ ПРИМЕРА НА ИСУС
а. Как Исус учеше учениците Си да работят за другите? Йоан 13:34
„Примерът на Спасителя трябва да ни служи за образец в нашата служба
за изкушаваните и заблуждаващите се. Същият интерес, същата нежност
и дълготърпение, които Той е проявил към нас, трябва ние да проявяваме
към другите. (…) Ако Христос живее в нас, ние ще проявяваме Неговата
себеотрицателна любов към всички, с които общуваме. Когато виждаме
мъже и жени, които се нуждаят от състрадание, ние не бива да питаме:
Достойни ли са те за това?, а: Как мога да им помогна?“ По стъпките на
Великия Лекар, с. 101, 102

б. Как Исус учеше за ценността на душата? Лука 15:4-10 Какво можем
да научим от това?
„Изгубената драхма в притчата на Спасителя беше все пак монета,
макар да лежеше в праха и сметта. Нейната притежателка я търси, защото тя ѝ беше ценна. Така и всяка душа, колкото и да е унизена от греха, в
Божиите очи е ценна. (…)
Христовата любов, която се изявява в думи и дела, ще намери достъп
до душата там, където повторението на предписания и доказателства не
може да направи нищо.
Нужно е да проявяваме повече християнско съчувствие (…) към бедни,
страдащи, борещи се души, които често изпадат в грешки, които грешат
и се разкайват, които биват изкушавани и обезсърчени.“ Пак там, с. 102, 103
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„Давайте и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стръсена, препълнена.“ (Лука 6:38)

Понеделник

20 май

2. РАБОТЕНЕ ЗА ИЗКУШЕНИТЕ
а. С каква настойчивост трябва да работим за онези, които са вън от
стадото? Лука 14:23
„Християнските изисквания ни налагат да работим с една определена
цел, с неотслабващ интерес и с постоянно нарастващо желание за душите, които Сатана се стреми да погуби. Нищо не бива да заглуши усърдната, активна ревност за спасението на погиващи.“ По стъпките на Великия

Лекар, с. 103

б. Какво отношение трябва да имаме към онези, които се борят с греха? Защо? Галатяни 6:1; Римляни 14:10

„Нашият Спасител страдаше винаги, когато влизаше в допир с вражда, поквара и нечистота; но Той никога не казваше дума, от която да се
заключи, че това е накърнило чувствата Му или оскърбило Неговото честолюбие. Каквито и да бяха лошите навици, коравите предразсъдъци или
необузданите страсти на човеците, Той ги срещаше със състрадателна
нежност. Ако имаме същия дух, ние ще гледаме на всички хора като на
наши братя, нападнати от подобни изкушения и изпитания и които често
падат и се борят, за да се изправят, които подобно на нас се борят с обезсърчения и трудности и копнеят за съчувствие и помощ. И тогава ние ще
се отнасяме с тях така, че те да не се обезсърчават или съблазняват, а в
сърцата им да се събуди надежда. (…)
Чувствайки собствената си слабост, ние трябва да имаме съчувствие и
към слабостите на другите. (…)
Кроткият дух, любезните обноски могат да спасят заблуждаващите се
и да покрият много грехове.“ Пак там, с. 104, 105
в. Кое поучение на Исус не трябва да забравяме, когато се опитваме
да помогнем на изкушаваните? Матей 7:12
„Ние трябва да се опитваме да се поставяме на мястото на изкушаваните. Обърнете внимание на силата на унаследените недостатъци, на влиянието на лошите приятели и среда, на силата на лошите навици. Можем
ли да се чудим тогава, че нашите старания да помогнем на такива имат
бавен успех?“ Пак там, с. 107
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Вторник

21 май

3. ПОМАГАНЕ НА НЕВЪЗДЪРЖАНИТЕ

„В обходата си с жертвите на невъздържанието ние трябва да помним,
че имаме работа не с хора, които притежават целия си разсъдък, а с такива, които от време на време изпадат под властта на демоните. Бъдете
търпеливи и снизходителни. Не обръщайте внимание на отблъскващия им
и страшен вид, а на ценния живот, за чието спасение Христос умря. Когато
пияницата осъзнае своето унижение, направете всичко, каквото е по силите ви, за да му покажете, че сте негов приятел. (…)
Разтваряйте Библията пред изкушаваната и бореща се душа и постепенно ѝ напомняйте за Божиите обещания. (…) Продължавайте търпеливо
да действате в това направление, докато треперещата ръка приеме с благодарност и радост спасението чрез Христос. Вие трябва да се държите
здраво за онези, на които се опитвате да помогнете, иначе никога не ще
имате успех. Те постоянно ще бъдат изкушавани за злото, наново и наново
ще бъдат побеждавани от желанието им за спиртни пития, може на много
пъти още да падат, но вие не преустановявайте старанията си за тях.“ По

стъпките на Великия Лекар, с.109 ,110

б. Как могат онези, които са обладани от лоши навици, да победят?
Псалм 119:11; 17:4
„Казвайте на изкушаваните да гледат не на обстоятелството, нито на
собствената си слабост или на силата на изкушението, но на силата на
Божието Слово.“ Пак там, с. 116
“На жертвите на лоши навици трябва да се обяснява нуждата от това,
те сами да полагат старания за себе си. (…) Всичко ще бъде напразно, ако
те не се стреснат да подхванат сами борбата за себе си. (…)
Бог ги кани да се изправят и да си възвърнат чрез Христовата сила дадената им от Бога мъжественост, която е станала жертва за греховните им
задоволявания.“ Пак там, с. 110, 111
в. Върху какво трябва да се съсредоточат, за да спечелят победа?
Филипяни 4:8; Еклисиаст 9:10 (първата част)
Телесните и умствените занимания с полезна работа са от голямо значение като защита срещу изкушението.“ Пак там, с. 113
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а. Какво трябва да помним когато се опитваме да помогнем на онези,
които са победени от лоши наклонности? Галатяни 6:9; Юда 23

Сряда

22 май

4. СЛУЖЕНЕ НА БЕДНИТЕ
а. На кого между нуждаещите се преди всичко трябва да помогнем?
Галатяни 6:10
„Христос е възложил на църквата Си особеното задължение да се грижи
за нуждаещите се измежду нейните собствени членове. Във всяка църква
Той Си има Свои бедни; те ще бъдат всякога между нас, и Той възлага на
църковните членове една лична отговорност да се грижат за тях.
Както членовете на едно истинско семейство се грижат един за друг,
обслужват болните, подкрепят слабите, поучават незнаещите, наставляват неопитните, така и своите по вяра трябва да се грижат за нуждаещите
се и безпомощните между тях. Те в никой случай не бива да бъдат нехайно
отминавани.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 132, 133
б. От какво се нуждаят често бедните и как можем да им помогнем?
Притчи 13:23
„Ние често можем да помогнем на бедните най-добре, като ги поучаваме за практическия живот. Обикновено онези, които не са били обучени
за работа, не са трудолюбиви, издръжливи, пестеливи и себеотрицателни.
(…)
Истинската благотворителност помага на човека да може той сам да
си помага. (…) Истинска благотворителност означава нещо повече, отколкото само даване. Тя означава истински интерес към благополучието на
другите. (…) Обмисляне, време и лични старания костват много повече,
отколкото простото даване на пари, но това е най-добрата благотворителност. Онези, които сами изработват онова, което получават, ще се учат
най-добре да го използват най-основно.“ Пак там, с. 126
в. Какви обещания има за онези, които помагат на братя? Лука 6:35, 38;
Притчи 28:27
„Никой не бива да се страхува, че неговата щедрост ще го доведе до
лишения. Послушанието към Божиите наредби сигурно ще има за последица благословение.“ Пак там, с. 120
„Божието желание е богати и бедни да бъдат тясно свързани чрез
връзката на съчувствието и готовността за помощ. Тези, които имат средства, таланти и способности, трябва да използват тези дарби за доброто
на своите нуждаещи се съчовеци.“ Пак там, с. 125
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Четвъртък

23 май

5. ПОМАГАНЕ НА БЕЗПОМОЩНИТЕ

„Когато бъде направено всичко, което може да се направи за подпомагане на бедните, все пак остават вдовиците, сираците, старците, немощните и болните, които имат нужда от съчувствие и грижи. Такива никога не
бива да бъдат пренебрегвани. Те са предоставени от Бога на милостта,
любовта и помощта на онези, които Той е направил Свои домоуправители.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 132
„Господ се грижи за вдовиците и сираците не чрез чудеса, като изпраща
манна от небето или птици, които да им носят храна, но чрез чудото, което
Той извършва в човешките сърца, което прогонва от там себелюбието и ги
прави източници на християнска любов.“ Пак там, с. 133
„В съединението на старите и младите лежи едно благословение. Младите могат да носят слънчева светлина в сърцето на възрастните. (…) А
младите могат да извличат полза от мъдростта и опита на старите.“ Пак
там, с. 135

б. Какво знаем за безпомощните и бедните? Марк 14:7; Второзаконие
15:11 Защо Бог позволява това?
„Христос изпитва онези, които претендират да са Негови последователи, като оставя между тях безпомощни и бедни, които са зависими от
техните грижи. В нашата любов и в нашата служба за Неговите нуждаещи
се деца бива изпитвана верността на нашата любов. Когато ги пренебрегваме, ние се явяваме като фалшиви ученици, чужди на Христос и на Неговата любов.“ Пак там, с. 36

Петък

24 май

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

Как можем да следваме примера на Исус в работата си за грешните?
Какво можем да научим от това как Исус срещна покварата и порочността?
Как можем да помогнем на онези, които се борят с лоши наклонности? Какво трябва да помним?
Коя класа от нуждаещи се хора никога не трябва да пренебрегваме?
Защо Бог е поставил бедните между нас? Как можем най-добре да
им помогнем?

Урок 8 25 май 2019
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а. Коя друга християнска помощна работа е винаги част от истинската религия? Яков 1:27; Еремия 49:11; Второзаконие 10:18 Какво благословение е свързано с тази работа?

1 юни 2019 г.

Дарения от първата събота
за централа в Коста Рика

Коста Рика е страна, разположена в южната част на Централна Америка. Граничи
с Никарагуа, Карибско море, Панама и Тихия океан, включваща цялата площ от 51,100 км2. Страната е планинска, а климатът ѝ варира от тропически до топъл повече с проливни
дъждове през годината. Коста Рика е благословена с повече от хиляда
вида орхидеи и изобилно дива природа с около 725 вида птици.
Населението на Коста Рика е около 5 милиона, около 50% от които
живеят в селски райони. Официалният език е испанският, макар че
английският се говори от мнозина. Римокатолицизмът е официалната
религия, но религиозната свобода е гарантирана от конституцията на
страната.
Реформаторската вест дойде в Коста Рика през 1989 г. чрез усилията на един колпортьор и семейството му. Те посетиха повечето от
провинциите в страната, като разпространяваха литература и провеждаха публични събрания и здравни семинари. Чрез усилена работа
в проповядване на вечното евангелие срещу преобладаващия религиозен традиционализъм делото беше установено в столичния град
Сан Жозе. Няколко поддръжници започнаха да се събират за богослужение в дома на колпортьора. Благодарение на Бога девет души
скоро бяха кръстени, докато много други посетители продължиха да
се събират.
От тогава мисионската работа се увеличи и сега църквата е организирана като мисия на Централна Америка. Тази мисия обединява
делото в Никарагуа, Коста Рика и Панама. Нашата цел е чрез усилията
на нашите работници, пастори, братя и сестри общо скоро да станем
уния. Поради тази причина братята и сестрите от тази зараждаща се
мисия виждат нуждата от една мисионска централа и административни офиси, които ще бъдат установени в Коста Рика.
Въпреки че са богати с вяра, нашите братя и сестри са бедни откъм
стоките на този свят. За да можем да осъществим нашия проект, ще се
нуждаем от около $ 220,345. Поради тази причина апелираме към нашите мили братя, сестри и приятели по света да ни подкрепят с щедро
дарение за този важен проект, който ще помогне развитието на делото
в южната част на Централна Америка. Бог да ви благослови богато!
Вашите братя и сестри от мисията в Порто Рико
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1 юни 2019 г.

Избавление от болест

„Тялото трябва да бъде пазено здраво, за да бъде и душата здрава.
Състоянието на тялото повлиява и на състоянието на душата. Този, който
има физическа и духовна сила, трябва да възпитава апетита си в здравословни принципи. Да бъде внимателен да не обременява душата си чрез
претоварване на физическите или духовните си сили. Вярното придържане към правилните принципи в ядене, пиене и обличане е задължение на
човека, възложено му от Бога.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 84
Препоръчвани четива: Синове и дъщери на Бога, с. 168-176

Неделя

26 май

1. ГРЯХ И БОЛЕСТ
а. Каква е връзката между грях и болест? Псалм 103:3, 4; Йоан 5:14

„Днес има хиляди, които страдат от телесни болести и които подобно
на паралитика жадуват да чуят думите: „Прощават ти се греховете!“ Бремето на греха с неговите тревожни и незадоволени желания е причината
за тяхната болест. Те не могат да намерят избавление, докато не дойдат
при Лекаря на душата. Мирът, който само Той може да даде, ще възстанови силата на духа и телесното здраве.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 41

Дарения от първата събота - за централа в Коста Рика

„Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху
тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги
наложи върху всички ония, които те мразят.“ (Второзаконие 7:15)

б. Кой само може да осигури противоотровата? Малахия 4:2

„Мнозина страдат от болести на душата далеч повече от болести на тялото и няма да намерят успокоение докато не дойдат при Христос, извора
на живота.“ Моят живот днес, с. 154

Урок 9 1 юни 2019
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Понеделник

27 май

2. ОПИТНОСТТА НА ИЗРАИЛ
а. Какви обещания даде Господ на Израил относно тяхното здраве и
как изпълняваше тези обещания? Изход 23:25
„Той щеше да ги пази от болестите, такива, които беше нанесъл на
египтяните; но това обещание беше дадено при условие на послушание.
Ако израилтяните бяха следвали наставлението, което получиха, и се
бяха възползвали от преимуществото си, щяха да бъдат за света обективен урок за здраве и просперитет. Израилтяните не можаха да изпълнят
намерението на Бога и така не успяха да получат благословенията, които
можеше да бъдат техни. Но с Йосиф, и Даниил, с Мойсей, Илия и много
други имаме прекрасни примери за резултатите от истинския план за живота. Днес подобна вярност ще произведе подобен резултат.“ Свидетелства

км църквата, т. 9, с. 165 (англ.)

б. Какво беше физическото състояние на израилтяните, когато пътуваха през пустинята? Псалм 105:37 Какво говори това за силата на
Бога?

„Милостиво чрез чудо Той ги храни с небесен хляб. Дадената им храна
беше от естество, което донася физическа, умствена и морална сила и (…)
мъдростта на Божието решение за тях беше доказана по един начин, който
те не можеха да оспорят. Въпреки трудностите на пустинния им живот, нямаше нито един слаб във всичките им племена.“ Този ден с Бога, с. 77
в. Как послушанието към Бога носи избавление от болест? Изход
15:26; Второзаконие 7:12, 15

„Бог желае ние да достигнем нивото на съвършенството, което ни е
направено възможно чрез дара на Христос. Той ни кани да застанем на
правата страна, да се съюзим с небесните сили и да приемем принципите,
които ще възстановят наново Божия образ в нас. Той ни е открил принципите на живота в писаното Слово и в голямата книга на природата. Наша
задача е да изучим тези принципи и в послушание на тях да бъдем Негови
сътрудници, за да възстановим както телесното, така и душевното си здраве.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 64
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Вторник

28 май

3. ИСУС ЛЕЧИТЕЛЯТ
а. Какво понесе Исус, така че ние да можем да имаме избавление от
грях и болест? Исая 53:5

църквата, т. 8, с. 180

б. Кое носи изцеление на тялото и душата? Притчи 4:20-22; 3:7, 8
„Увереността за Божието одобрение ще допринесе за физическо здраве. Тя подкрепва душата срещу съмнение, недоумение и прекомерна
скръб, която така често изсмуква жизнените сили и причинява нервни болести от най-омаломощаващ и изтощаващ характер. Господ е дал в залог
Своята неизменна дума, че окото Му ще бъде над праведните и ухото Му
към тяхната молитва, докато Той ще е против всички, които вършат зло.“
Ривю енд херълд, 16 октомври 1883

„Извисяващото влияние на Божия Дух е най-доброто средство за възстановяване на болните. Небето е здраве и колкото по-пълно се усещат
небесните влияния, толкова по-сигурно е възстановяването на вярващия
болен.“ Свидетелства към църквата, т.8, с. 476
в. Как ни помага Исус когато сме болни? Матей 8:17; 11:28-30
„Любовта, която Христос излива чрез Своето същество, е една животворяща сила. Тя изпълва всичко: мозъка, сърцето и нервите с целебна сила.
Чрез нея се пробуждат за дейност най-благородните сили на човека. Тя
освобождава душата от чувството на вина и мъка, на страх и грижи, които
погубват жизнените сили. Тя дава спокойствие и мир на душата, събужда
в душата радост, която нищо земно не може да отнеме, радостта в Светия
Дух, която дава здраве и живот.
Думите на Спасителя: „Елате при Мене, (…) и Аз ще ви успокоя“ (Мат.
11:28) са божествената рецепта за излекуване на всякакви телесни, умствени и душевни страдания. Макар хората сами да са си навлекли страдания чрез свои прегрешения, Бог гледа на тях със състрадание. В Него
те могат да намерят помощ. Той ще извърши велики неща за онези, които
Му се доверяват.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 64, 65
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„Вижте Божия Син в пустинята на изкушението, във време на най-голяма слабост, нападнат от най-страшно изкушение. Вижте Го през годините
на службата Му, нападан от всяка страна от силите на злото. Вижте Го в
агонията Му на кръста. Всичко това Той пострада за нас.“ Свидетелства към
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Сряда

29 май

4. ЖИВЕЕНЕ СЪС ЗДРАВЕ
а. Какво е желанието на Бог днес за Неговия народ? 3 Йоаново 2
„Вие сте Господни, понеже Той ви е създал. Вие сте спасени чрез Неговото изкупление, понеже Той даде живота Си за вас. (…) Запазвайте всяка
част от живата машина, за да можете да я използвате за Бога. Запазвайте
я за Него. Вашето здраве зависи от правилното използване на физическия
ви организъм. Не употребявайте погрешно нито една сила от дадените ви
от Бога, било то физически, умствени или морални. Всичките ви навици
трябва да бъдат подчинени под контрола на един ум, който сам по себе си
е под контрола на Бога.“ Синове и дъщери на Бога, с. 171
б. Кое отношение ни помага за преодоляване на болестта? Притчи
17:22; 13:12
„Съзнанието за вършене на правото е най-доброто лекарство за болните тела и умове. Този, който е в мир с Бога, е осигурил най-важната потребност за здраве. Благословението на Господа е живот за получателя.“
Знамения на времето, 15 юни 1882

„Състоянието на ума има много общо със здравето на тялото. Ако умът
е свободен и щастлив от съзнанието за извършено добро и с чувството на
удовлетворение от това, че сме дарили щастие на другите, той ще придаде бодрост, която ще се отрази на цялата ни система, ще накара кръвта да
циркулира по-свободно и ще тонизира цялото ни тяло.“ Свидетелства към

църквата, т. 4, с 59

в. Какви себеотрицателни действия помагат за възстановяването на
нашето здраве? Исая 58:6-8, 10, 11
„Вие, които страдате от лошо здраве, има изход и за вас. Ако обличате голия, ако прибирате бедния в дома си и ако давате хляб на гладния,
„тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне“. Вършенето на добро е чудесно лекарство за болести.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 22

„Ако забравите личното Аз в работата си за другите, вие побеждавате
немощите. Удовлетворението, което ще изпитате от вършенето на добро,
ще ви помогне до голяма степен да възстановите здравия тонус на въображението. Удоволствието от вършене на добро оживотворява ума и изпраща вибрации на цялото тяло.“ Пак там, с. 432
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Четвъртък

30 май

5. НАМИРАНЕ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ДНЕС

„Бог иска жива саможертва на ум, душа, тяло и сила. Всичко, което
имаме и сме, трябва да бъде дадено на Него, за да можем да отговорим
за целта на нашето създаване. Ако не вземем под внимание светлината и
наставлението, дадени ни в Божието Слово по въпроса за ядене и пиене,
че да можем да говорим и действаме разумно, ще нанесем слабост на
самите себе си. (…)
Необходимо е за всеки вярващ да бъде строго въздържан. Хората от
нашия свят са отдадени на вредни навици, унищожавайки по този начин
дадената им от Бога възприемчивост и силата за разпознаване на святите
неща. Моралното чувство на мнозина с такова живеене понастоящем е
замъглено от погрешни навици.“ Ръкописи, т. 20, с. 3, 4
б. Каква молитва можем да представим на Господа за помощ? Псалм
119:153, 154
„Бог не е променил, нито възнамерява да промени нашия физически
организъм, за да можем да нарушаваме някой закон, без да почувстваме действието на неговото нарушаване. Но мнозина съзнателно затварят
очите си пред светлината. (…) Като удовлетворяват своите наклонности и
апетити, те нарушават законите на живота и здравето; и ако искат да са
послушни на съвестта си, трябва да се водят от принципа в ядене и обличане, а не от наклонността, модата и апетита.“ Диета и храна, с. 72

Петък

Дарения от първата събота - за централа в Коста Рика

а. Какво иска Бог днес от нас по отношение на физическия живот?
Римляни 12:1; 1 Коринятни 6:19, 20

31 май

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

Как опрощението на греха въздейства на физическото здраве?
Какво ни пречи да бъдем днешният урок по здраве за света?
Как живот одобрен от Бога въздейства на здравето ми?
Кое е най-доброто лекарство за тези физически и умствени болести?
Как мога днес да бъда „строг въздържател“? Защо това е така
важно?

Урок 9 1 юни 2019
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Урок 10

8 юни 2019 г.

Избавление от неприятелите ни
„Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите
ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.“ (Псалм
23:5)
„За нас има помощ само в Бога. Не трябва да се ласкаем, че имаме
някаква сила в собствената ни мъдрост, защото нашата сила е слабост,
нашата преценка е глупост. Христос победи злото заради нас, понеже съжали нашата слабост и знаеше, че ще бъдем победени и ще загинем, ако
Той не дойдеше да ни помогне.“ Да мога да Го позная, с. 269
Препоръчвани четива: Великата борба, с. 416-421 (30. Враждата между
човека и Сатана)

Неделя

2 юни

1. НАШИЯТ ГОЛЯМ НЕПРИЯТЕЛ
а. Кой е най-големият ни неприятел и как изявява той себе си?
1 Петрово 5:8
„Колкото по-внимателно подражава християнинът на божествения Образец, толкова по-сигурно ще бъде той прицел на нападките на Сатана.“
Великата борба, с. 420
„Някои хора се намират под влиянието на зли духове и ще вършат чудеса. Ще разболяват хората, хвърляйки над тях своето омагьосващо влияние, а след това ще го оттеглят и ще карат околните да смятат, че болните
са били чудотворно излекувани. Сатана е вършил това безброй пъти.“ Избран вести, кн. 2, с. 58, 59

б. Защо той работи така усилено срещу нас? Откровение 12:12
„Сатана е прилежен библейски ученик. Той знае, че времето му е кратко и се опитва по всяка точка да противодейства на Божието дело на тази
земя.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 7
„Голямата борба, която Сатана създаде в небесните дворове, ще се
реши скоро, много скоро и то завинаги. (…) Сатана упражнява прелъстителната си сила, за да заблуди и унищожи всяка незащитена душа.“ Пак
там, т. 7, с. 112
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Понеделник

3 юни

2. ЗАЩИТА ОТ НАШИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ
а. Кое може да ни даде кураж, когато сме съкрушени чрез действието
на неприятеля? Псалм 61:1-3; Исая 59:19 (втората част)

„Неприятелят не може да победи смирения, учещ се от Христос, този,
който ходи с молитва пред Господа. Христос застава като убежище, подслон от атаките на злия. (…)
Няма сила в цялата сатанинска мощ, която може да обезсили душата,
която се доверява със семпла вяра на мъдростта, която идва от Бога.
Христос е наша силна крепост и Сатана не може да има власт над душата, която ходи смирено с Бога. (…) В Христос има съвършена и пълна
помощ за всяка изкушена душа. Опасности обграждат всеки път, но целият
небесен универс стои на стража, та никой не може да бъде изкушен повече от това, което може да понесе. (…) Ако се предадем несебелюбиво на
делото, без никога да се отклоняваме и най-малко от принципа, Господ ще
ни обкръжи с небесните войнства и ще се окаже мощен помощник. Ако
гледаме на Исус като на Един, на Когото можем да се доверим, Той никога
не ще ни изневери в даден критичен момент.“ Моят живот днес, с. 316
„В ежедневния живот ще срещаш неочаквани изненади, разочарования
и изкушения. (…) По всяко време и на всяко място гледай към Исус, като
отправяш мълчалива молитва от искрено сърце, за да те научи как да вършиш Неговата воля. И когато врагът връхлети стремглаво, Божият Дух ще
се вдигне срещу него.“ Дом и семейство, с. 199
б. Как можем да се издигнем над неприятелите ни? Псалм 119:98;
Притчи 16:7

„Ако нашите духовни очи биха могли да виждат по-добре, ние бихме
видели души, които, обременени с грижи и съкрушени от нещастия, отчаяно си желаят смъртта; но ние бихме видели и ангели, които бързат да
дойдат на помощ на тези изкушавани, стоящи пред пропастта, отблъсквайки назад злите ангели, и да напътват нозете им по сигурен път. Борбите,
които се водят между тези две войски, са също така действителни, както
онези на земните армии, и от изхода на тази духовна борба зависи вечната
участ.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 86
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3. НЕПРИЯТЕЛИ, КОИТО ПРИЧИНЯВАТ ДЪЛБОКИ РАНИ
а. Откъде идват понякога нашите „неприятели“? Михей 7:6 Защо?
Амос 3:3

„Между вярващ и невярващ има огромна разлика във вкусовете, наклонностите и намеренията. Двамата служат на различни господари, намиращи се във вражда помежду си.“ Патриарси и пророци, с. 107
б. Кой се обърна срещу Давид? Псалм 41:9 Тъй като Давид потърси
утеха от Господа, какво уверение му беше дадено? Стихове 11, 12

„Когато имената ви са отхвърлени като зли и приятели се обръщат
срещу вас, помнете как Исус беше третиран на земята. Шпиони бяха постоянно по следите Му, търсейки да Го хванат в думите Му, че да могат
да намерят обвинение срещу Него. Могат ли Неговите последователи да
очакват по-добро отнасяне, отколкото Той получи?“ Исторически скици, с. 234
в. Кажи как Исус имаше подобна опитност. Лука 22:48

„Предателят Юда не забрави ролята, която трябваше да изиграе. Когато тълпата влезе в градината, той тръгна напред, последван от първосвещеника. На Исусовите преследвачи той бе дал един знак, като бе казал:
„Когото целуна, Той е; хванете Го!“ (Мат. 26:48) А сега той се държеше така,
като че нямаше нищо общо с тях. Приближавайки се при Исус, той хваща
ръката Му като близък приятел. С думите „Здравей, Учителю!“ той Го целува няколко пъти и се преструва, че плаче от съчувствие пред дебнещата
Го опасност.
Исус му казва: „Приятелю, защо си дошъл?“ Гласът Му затрепера от
скръб, като добави: „Юда, с целувка ли предаваш Човешкия Син?“ Този
апел трябваше да събуди съвестта на предателя, но чест, верност и нежни
чувства го бяха напуснали. Той беше дързък и нападателен и не даваше
никакви признаци на съжаление. Той се бе предал на Сатана и нямаше
сила да му се противопостави. Исус не отказа целувката на предателя.“
Животът на Исус, с. 573
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4. ИЗБАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЛЮБОВ И ДОБРИНА
а. Как трябва да се отнасяме с онези, които ни нараняват? Как Исус ни
даде пример за това? Матей 5:43-47; Римляни 5:6-8

„Христос ни възлюби не защото ние сме Го обикнали, а умря за нас, „докато ние бяхме грешници“. Той постъпва с нас не според нашите заслуги.
Макар нашите грехове да са заслужили осъждението ни, Той не ни осъжда. Година след година ни е понасял Той с нашите слабости и невежество,
с нашата неблагодарност и особености. Макар и да сме се отклонявали в
погрешни пътища и сърцата ни да са се ожесточавали и да сме пренебрегвали Неговите свети слова, Неговата ръка все още е протегната към нас.“
По стъпките на Великия Лекар, с. 101

„Даже грешници, чиито сърца още не са се съвсем затворили за влиянието на Божия Дух, са чувствителни към любезните обноски и отвръщат
на любовта с любов, както и на омразата с омраза. А само Божият Дух
отвръща на омразата с любов. Да бъдеш към неблагодарните и злите любезен, да правиш добро на онези, от които не можеш да очакваш такова
– това са характерни белези на царствената небесна фамилия, сигурни
доказателства, чрез които децата на Всевишния показват своето високо
положение.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 56
б. Как можем практически да обичаме нашите неприятели? Римляни
12:20, 21
„Може никога до съда да не узнаете влиянието на един любезен, внимателен начин на постъпване с колебливия, неразумния и недостойния.
Ако след предизвикателство и несправедливост от тяхна страна вие се
отнасяте с тях като с невинна личност, дори полагате усилие да проявите
особена любезност, тогава вие сте действали като християнин и те се изненадват и засрамват, и виждат своя начин на действие и низост по-ясно,
отколкото, ако бяхте ясно казали, за да упрекнете техните изкарващи от
търпение действия.“ Медицинска служба, с. 209, 210
в. Посочете едно време, когато този дух беше практикуван. Какви
бяха резултатите? 4 Царе 6:18-23
„Всяка дума на любов, всеки акт на доброта – дори чашата студена
вода, която е била дадена в името на Христос – е призната и възнаградена.“ Знамения на времето, 10 февруари 1888
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Четвъртък

6 юни

5. БОГ ДАВА ПОБЕДАТА
а. Как можем да имаме победа над нашия най-голям неприятел – дявола? Яков 4:7-10

„И за нас се отнасят думите, които бяха отправени към Петър: „Сатана
ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да
не отслабне твоята вяра“ (Лука 22:31, 32). Да благодарим на Бога – ние
не сме оставени сами. Той, Който толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има
вечен живот“ (Йоан 3:16), не ще ни изостави в тази борба с богопротивника
и с човеците.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 87
б. Кога Бог обещава да ни избави? Псалм 50:15
„Сладко и непрестанно ще бъде влиянието, излъчващо се от Този, Който
вижда в тайно, Чието ухо е винаги отворено, за да слуша молитвите, излизащи от сърцето. Чрез спокойна, проста вяра душата поддържа общение с
Бога и събира в себе си лъчи от божествена светлина, които да я укрепят
и поддържат в борбата със Сатана.“ Пътят към Христа, с. 101
„Сатана трепери и бяга пред най-слабата душа, която намира прибежище в това мощно име.“ В небесните места, с. 256
„Когато стане навик на душата да разговаря с Бога, силата на злия отслабва, защото Сатана не може да остава близо до душата, която е привлечена близо до Бога. Ако Христос е ваш придружител, вие не ще подхранвате суетни и нечисти мисли; не ще се отдавате на празнословие.“ Да
мога да Го позная, с. 250

Петък

7 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Какво трябва да размислим, ако намерим живота спокоен, без никакви борби с неприятеля?
Кое прави душата непобедима за атаките на неприятеля?
Защо понякога се сблъскваме с роднини и предполагаеми приятели? Кой друг имаше тази опитност?
Кое работи най-ефективно при отнасянето с непостоянния и неразумния?
Как молитвата ни дава победа над нашите неприятели?
Урок 10 8 юни 2019
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Бог избавя народа Си
„Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, затова
ще го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал името
Ми. Той ще Ме призове и Аз ще го послушам; с него ще съм, когато е в
бедствие; ще го избавя и ще го прославя.“ (Псалм 91:14, 15)
„Но Бог иска да си спомняме за Неговите постъпки към народа Му в миналото, когато е искал да го избави от враговете му. Той винаги е избирал
критичните моменти, когато не се е виждала възможност за избавление от
действията на Сатана, и когато е проявявал силата Си. Нуждата на човека
е повод за Бога да действа.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 699
Препоръчвани четива: Великата борба, с. 482-500 (36. Предстоящата
борба; 37. Библията като защитно средство)

Неделя

9 юни

1. ИЗБАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ НЕВИДИМИ СРЕДСТВА
а. Когато Елисей беше заобиколен от конете и колесниците на сирийския цар, неговият слуга беше разтревожен. Какво му каза Елисей?
4 Царе 6:16
б. За какво се помоли Елисей и как Бог отговори на молитвата му?
4 Царе 6:17 Как можем да имаме същата закрила в ден на затруднение?

„Войска от небесни ангели бе застанала между Божия служител и въоръжената група. Тя бе дошла с голяма сила, но не за да унищожи или да
изиска поклонение, а за да застане около слабите и безпомощни Господни
служители.
Когато ги сполетят трудности и очевидно няма изход, Божиите люде
трябва да се уповават единствено на Господа.“ Пророци и царе, с. 132
„Молете се много. Имайте желание да се отделите от всичко, което ви
отделя от Бога. Тогава в ден на затруднение Той ще дойде да ви избави и
ви скрие под сянката на крилата Си.“ Исторически скици, с. 234
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Понеделник
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2. ИЗБАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ
а. На какъв изпит бяха подложени тримата Даниилови приятели? Даниил 3:4-6 Какъв беше техният отговор? Стих 12

б. Какъв отговор дадоха тримата младежи, когато бяха доведени
пред царя и им бе даден втори шанс? Даниил 3:16-18

„Съвестта по отношение на Божиите неща е скъпоценно съкровище, в
което нямат право да се месят човешки същества независимо от своя пост.
Навуходоносор предложи на евреите още един шанс, но когато те отново
отказаха, той се разгневи извънредно много и заповяда огнената пещ да
бъде нагрята седем пъти повече, отколкото обичайно. Каза на пленниците, че ще ги хвърли в пламъците ѝ. Изпълнен с вяра и доверие, дойде
отговорът: „Нашият Бог, на Когото служим, е в състояние да ни избави,
но дори и да не го направи, ние ще Му останем предани.“ Ум, характер,
личност, кн. 2, с. 200

в. Как ги избави Бог? Даниил 3:19-27 Какво призна царят? Стих 29
(втората част)

„Като Даниил и неговите другари във Вавилон трябва да сме решени,
че каквото и да дойде, ще бъдем верни на принципите.
Седмократно нагорещената пещ не направи онези верни Божии слуги
да се откъснат от своята зависимост от истината. Те стояха във времето
на изпита твърди и бяха хвърлени в пещта, но Бог не ги остави. Виждаше
се как образът на Четвъртия се движеше с тях в пламъците и те излязоха
без да се забележи ни най-малка миризма от огъня върху техните дрехи.“
Живот и дела на Е. Г. Уайт, с. 205, 206

„Ако сте призовани да минете през нагорещената пещ заради Христос,
Исус ще бъде до страната ви. „Когато минаваш през водите, с тебе ще
бъда, и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да
се изгориш и пламъкът не ще те опали.“ Нашето високо призвание, с. 358
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3. ИЗБАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
а. Как Сатана внуши на персийския цар да издаде указ срещу Божия
народ? Естир 3:12 ,13

„Аман силно мразеше евреина Мардохей. Той не бе му направил нищо
лошо, а просто бе отказал да му се покланя като на бог. Тъй като не се задоволяваше само с унищожаването на Мардохей, „Аман искаше да изтреби Мардохеевите люде, сиреч всичките юдеи, които бяха в цялото царство
на Асуир“ (Естир 3:6).
Заблуден от лъжливите му думи, Ксеркс бе подбуден да издаде указ
за избиване на всички евреи, „пръснати и разсеяни между племената по
всичките области“ на мидоперсийското царство. Определен бе ден, в който евреите трябваше да бъдат убити, а имуществото им - конфискувано.
Царят едва ли осъзнаваше последиците от изпълнението на неговия указ.
Сам Сатана, скритият подстрекател на плана, се опитваше да премахне
от земята пазителите на познанието за истинския Бог.“ Пророци и царе, с. 308
б. Какво действие предприе Естир в отговор на указа? Естир 4:15-17

„Чрез царица Естир Господ извърши мощно избавление на Своя народ.
В едно време, когато изглеждаше, че никаква сила не може да ги спаси,
Естир и жените, свързани с нея, чрез пост и молитва, и бързо действие,
посрещнаха проблема и донесоха избавление на народа си.“ Библейски ко-

ментар, т. 3, с. 1140

в. Как се намеси Бог, за да избави народа Си? Естир 8:11-14; 9:1, 2

„Бог подейства чудно в полза на покаяли се народ. Издаденият нов
указ, разрешаващ на евреите да се бият за живота си, бързо бе разнесен
по всички краища на царството от куриери. (…)
Превъзходни по сила ангели бяха упълномощени от Бог да пазят людете
Му, докато стояха за живота си“ (Естир 9:2, 26).“ Пророци и царе, с. 308, 309
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Сряда
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4. ИЗБАВЛЕНИЕ В КРАЯ НА ВРЕМЕТО
а. Какъв голям изпит ще дойде върху Божия народ точно преди второто идване на Исус? Откровение 13:15-17
„Издаден е указ от най-висш земен авторитет този Божи народ да се
поклони на звяра и да прием неговия белег под страх от преследване и
смърт. Дано Бог помогне на народа Си сега, защото тогава какво ще може
да направи без Неговата помощ в такава страшна битка!
Куражът, твърдостта, вярата и пълното доверие в Божията сила да
спасява не идват за миг. Тези небесни добродетели се добиват чрез дългогодишен опит. Божиите деца са подпечатали своята съдба чрез живот на
свято старание и твърдо съобразяване с правдата. Изкушавани отвсякъде,
те са знаели, че трябва твърдо да се противопоставят, иначе ще бъдат
победени. Чувствали са, че им предстои да извършат велико дело и всеки
час могат да бъдат повикани да сложат оръжие, а приключат ли живота си
с незавършено дело, това би означавало вечна загуба.“ Свидетелства към
църквата, т. 5, с. 2051 206

б. Кой ще последва тази фалшива система на поклонение? Откровение 13:8
в. Как можем да запазим имената си в Книгата на живота? Откровение 3:5
„Ако искаме да бъдем победители, трябва да изследваме сърцата си, за
да бъдем сигурни, че не подхранваме нещо, което е оскърбително за Бога.
Ако е така, не можем да носим бялата дреха, която е обещана тук. Ако искаме да стоим пред Бога в бяло ленено облекло, което е праведността на
светиите, трябва сега да вършим делото на побеждаване. (…)
Чии имена не ще бъдат изличени от Книгата на живота? Само имената на
онези, които са обикнали Бога с цялата сила на своето същество и ближния си както себе си.“ Издигнете Го, с. 326
„Умолявам ви в името на Христос да изповядате греховете си и да оправите пътищата си, че имената ви да не бъдат изличени от Книгата на
живота, но да бъдат изповядани пред Отец и пред Неговите ангели. Исус
пледира със Своята кръв пред Отец и сега, докато милостта се задържа и
благодатното време е продължено, нека търсим одобрението на Небето.“
Отразяване на Христос, с. 57
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Четвъртък

13 юни

5. БОЖИИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
а. Как можем да бъдем победители в последната голяма борба със
злото? Откровение 12:11

„Само чрез Христовата благодат ще бъдем победители, чрез заслугите
на Неговата кръв ще бъдем от числото на онези, чиито имена не ще бъдат
заличени от Книгата на живота.“ Този ден с Бога, с. 175
„Чистата одежда на Христовата правда се поставя върху изпитаните и
изкушаваните Божии чада. Презреният остатък се облича в славни одежди, които повече няма да бъдат омърсени от покварата на света. Имената
им остават в Агневата книга на живота, записани сред имената на верните
през всички векове. Те са устояли на примките на измамника; не са се уплашили от рева на змея и не са се отклонили от верността си към Бога. Сега
те завинаги са предпазени от капаните на изкусителя.“ Пророци и царе, с. 301
б. Какво е обещано на онези, които са верни? Откровение 2:7, 10; 3:21

„Трябва да споделяме борбите, ако желаем да носим короната на победата. И ние като Исус трябва да станем съвършени чрез страдание. (…)
Можем да ходим безопасно по тъмната пътека, само ако имаме за наш
водач Светлината на света.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 70, 71
„Изкупените светии, които са обикнали Бога и тук спазват Неговите заповеди, ще влязат през портата на града и ще имат право на дървото на
живота.“ Моят живот днес, с. 355

Петък

14 юни

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

Каква ежедневна жертва трябва да желаем да правим в приготовление за избавлението, което Бог иска да ни даде в бъдещето?
Как мога да бъда днес верен на принципа, както тримата Даниилови другари?
Как Бог даде спасение на народа Си във времето на Естир?
Чии имена ще бъдат запазени в Книгата на живота?
Какво означава да „имаме за наш водач Светлината на света“?
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Избавление от унищожение
„Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, затова ще
го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.“
(Псалм 91:14)
„Така Бог ще унищожи безбожните по земята. Но всред бедствията праведните ще бъдат опазени, както Ной бе опазен в ковчега. Бог ще им бъде
прибежище и те ще се скрият под крилете Му.“ Патриарси и пророци, с. 62
Препоръчвани четива: Великата борба, с. 509-526 (39. Времето на
скръбта)

Неделя

16 юни

1. ЕДНА СТЕНЕЩА ПЛАНЕТА
а. Какво е състоянието на цялата земя в резултат на греха? Римляни
8:22

„Грехът на човека е донесъл сигурния резултат – разруха, уродливост
и смърт. Днес целият свят е заразен, покварен, поразен със смъртни болести. Земята стене под непрекъснатото престъпление на жителите ѝ.
Божието проклятие е върху земята, върху човек, върху животно, върху
рибите в морето и тъй като престъпването стана почти всеобщо, проклятието ще бъде така обширно и така дълбоко, както прегрешението.“ Библейски

коментар, т. 1, с. 1085

„Както „цялото творение заедно стене и се мъчи досега“ (Римл. 8:27,
22), така и сърцето на Вечния Баща страда от състрадание. Нашият свят
представлява голяма болница, картина на окаянство, което не можем дори
и мислено да си представим. Ако бихме били в състояние да си представим това положение такова, каквото е в действителност, товарът ни би
бил ужасен. Бог обаче чувства всичко това. Той пожертва своя възлюбен
Син, за да унищожи греха и неговите последствия, а и на нас е дал сила,
чрез сътрудничество с Него, да сложим край на това окаянство. „И това
евангелие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена, за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде краят“ (Мат. 24:14).“ Въз-

питание, с. 293
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17 юни

2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА
а. Какъв е Божият план относно земята? Откровение 21:5; Исая 66:17

„Обещаната на кротките земя не ще бъде подобна на тази – помрачена
от сенките на смъртта и на проклятието. (…) „Нищо проклето не ще има
вече и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде там и Неговите слуги ще Му
служат.“ (Откр. 22:3)
Там няма разочарование, няма мъки, няма грях; никой не ще каже „болен съм“. Там няма да има погребални шествия, няма траур, няма смърт,
няма раздяла, няма съкрушено сърце. Но там ще бъде Исус – там ще има
мир. „Не ще търпят глад и жажда и не ще ги удари пек и слънце; защото
Онзи, Който се смилява за тях, ще ги води и ще ги заведе при водни извори.“ (Ис. 49:10).“ Мисли от планината на блаженствата, с. 24
б. Как трябва да отговорим на Божиите планове за бъдещето? Какво
е казано за онези, които ще живеят там? 2 Петрово 3:13
„Скоро ще има ново небе и нова земя, където ще обитава правдата.
Господ ми показа, че нашите физически, умствени и нравствени сили ще
бъдат подготвени под ръководството на Светия Дух, за да извършат делото с пълна непорочност и благост, без ни най-малка отсянка на сатанинско
познание в тях, което да опетнява образеца, оставен от Христос. Силите и
способностите, които са били осветени в праведност, ще бъдат използвани,
укрепени и подготвени за изпълнение на работата с небесното назначение.“
Поглед нагоре, с. 97

„Като народ разбираме ли достатъчно това предупреждение? Ако небрежим да внимаваме, ако гледаме с индиферентност предупреждението,
ако позволяваме земни временни неща да отвличат вниманието ни и изгубим разбирането си за съществения характер на молитвата, ще бъдем
намерени между онези, които не са счетени достойни да се спасят. Христовата правда трябва да ни бъде от първостепенно значение. Служенето на
Бога трябва да бъде първата ни работа.“ Знамения на времето, 5 декември 1895
в. Какви по-нататъшни благословения Бог ще дари на верния? Исая
65:21, 22, 25
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Вторник

18 юни

3. УНИЩОЖАВАНЕ НА СТАРОТО
а. Преди Бог да може да направи нещата нови, какво трябва първо да
стане със старото? 2 Петрово 3:10; Исая 51:6

б. Какви средства ще използва Бог, за да унищожи света? 2 Петрово
3:6, 7 Кой ще загине в това унищожение? Лука 3:17

„Стъпките на нечестивите никога не ще осквернят новата земя. Огън
от Бога, падащ от небето ще ги погълне, обгръщащ всеки корен и клонче.
Сатана е коренът и неговите деца са клоните.
Пречистващ огън от небето ще ликвидира всички последствия от заразата на греха. Разрушени, нащърбени планини се разтопяват нажежени,
атмосферата също, всичко е разложено. Когато нашето наследство се открие пред нас, славно и чудесно – ние ще наследим една напълно нова
земя.“ Мараната, с. 351
в. Как трябва това знание за Божиите планове за унищожение да въздейства на всекидневния ни живот? 2 Петрово 3:11, 12, 14

„На всяка страна има привлекателности, които да отвличат ума от
размишлението за идването на нашия Господ и Спасител; но абсолютно
необходимо е да не забравяме, че „великият ден на Господа е близо, близо
е и много бърза“. Небесният Бог има многобройни предупреждения, умолявания и наставления, за да можем да бъдем приготвени да устоим във
времето на изумителното унищожение. Не сме оставени в тъмнина. Онези, които размишляват и действат според наставленията, които Бог е дал,
ще изчистят себе си от всяка плътска и духовна нечистота. Те ще помнят
заповедта да „бъдат усърдни“, да бъдат святи във всичките си разговори
и живот. (…)
Приближаваме времето когато небето ще премине с бучене и стихиите
нажежени ще се стопят, и трябва да бързаме да се отделим от всяка неправда, за да можем да осигурим нашето призвание и избиране. Ние очакваме ново небе и нова земя, където ще обитава правда през вечността.“
Знамения на времето, 10 февруари 1888
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19 юни

4. ВЛИЗАНЕ ПОД БОЖИЯ ПОКРОВ
а. Как праведните ще бъдат запазени през времето, когато Бог започне да излива Своите съдби върху земята? Псалм 27:5; 91:4; Исая
26:20

„Пред нас стоят скръбни времена; Божиите съдби постигат този свят.
Народите на земята ще треперят. Ще има изпитания и смущения от всякакъв вид, сърцата на хората ще примират от страх. А какво ще правим ние
в онзи ден? Макар земята да полита като пиян и да се люлее като колиба,
ако сме направили Бога наше упование, Той ще ни освободи.“ Синове и дъ-

щери на Бога, с. 354

„Наблюдаващото през всички времена Божие око е отправено върху
решителния час, който Божиите деца трябва да преживеят, когато земните
сили ще се опълчат срещу тях в поход за клане. Подобно на пленените
затворници, те ще се страхуват от смърт, от глад или насилие. Обаче Светият, Който раздели Червено море пред Израил, ще открие Своята мощна
сила и ще премахне пленничеството им. „Тези ще бъдат Мои, казва Господ
на силите. Да, избрана скъпоценност, в деня, който определям, и ще бъда
благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи“ (Мал. 3:17).“ Великата борба, с. 526
„Преди Човешкият Син да се яви в небесните облаци, всичко в природата ще бъде разтърсено. Светкавици от небето, съединяващи се с огъня от
земята, ще направят планините да горят като пещ и да изливат потоци от
лава върху села и градове. Разтопените скални маси, хвърлени във водата
от скритите в земята елементи, ще направят водата да ври и да изхвърля
скали и пръст. Ще има мощни земетресения и голямо унищожение на човешки живот. Но както в дните на големия потоп Ной бе запазен в ковчега,
който Бог беше приготвил за него, така в тези дни на унищожение и бедствие Бог ще бъде прибежище на Своите вярващи деца (Псалм 91:9, 10;
25:5 цитирано).“ Библейски коментар, т. 7, с. 946
б. Кои качества на Бога могат да ни бъдат уверение за това време?
1 Тимотей 1:17
в. Как знаем, че Бог винаги ще бъде готов да помогне на Своите последователи? Псалм 121:4-8
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Четвъртък

20 юни

5. НАШЕТО ПРИБЕЖИЩЕ
а. Кои обещания показват, че Бог ще бъде прибежище за нас днес?
Второзаконие 33:27; Псалм 9:9

„В псалмите Давид говори, че Бог е убежище и яка кула, прибежище и
крепост. При Него можем да прибегнем и можем да бъдем спасени. Колко
скъпоценна е мисълта, че Бог е наше прибежище и че Той ще бъде наш помощник по всяко време и на всяко място, и че във всеки критичен момент
имаме Бог с нас. Той казва, че ще ни повери на ангелите Си да ни пазят
във всичките ни пътища.“ Проповеди разговори, т. 2, с. 58, 59
б. Как можем да имаме доверие в Бога? Псалм 62:7, 8; 46:1-3; 57:1

„Никой, който посвещава душата си на Исус, не бива да унива. Нашият
Спасител е Всемогъщ.“ Поглед нагоре, с. 321
„Истинската молитва възбужда енергиите на душата и въздейства на
живота. Този, който така излива нуждите си пред Бога, чувства празнотата
на всичко друго под небето. (…)
Вашите молитви могат да се издигат с настойчивост, която не ще допусне отказ. Това е вяра.“ В небесните места, с. 13

Петък

21 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.

5.

Какво направи Бог, за да сложи край на мизерията от грях на тази
земя? Как мога да извърша моята част?
Кое ще бъде характерно за новата земя? А за жителите ѝ?
Каква двойствена цел има огънят върху този стар свят?
Тъй като всичко в природата ще е излязло от своя ход, какво ще
стане с Божия народ?
В кои ситуации Бог ще бъде прибежище и помощ на Своя народ?
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2.
3.
4.

Урок 13

29 юни 2019 г.

В дома на нашия Избавител
„Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти; а ще наречеш стените си Спасение и портите си
Хвала.“ (Исая 60:18)
„Ще дойде денят, в който борбата ще е свършила и победата спечелена. Божията воля ще бъде на земята, както е на небето. Тогава народите
не ще имат друг закон, освен този, който е на небето. Всички ще бъдат
едно щастливо, съединено семейство, облечени с дрехи на хвала и благодарност – облеклото на Христовата правда.“ Свидетелства към църквата, т.

8, с. 31

Препоръчвани четива: Божията удивителна благодат, с. 351-363

Неделя

23 юни

1. РАДВАНЕ В ИЗПИТАНИЯ
а. Какво отношение иска Бог от нас да имаме, когато нещата вървят
зле? Авакум 3:17, 18; Филипяни 4:4

„Божиите деца могат да се радват на всичко и по всяко време. Когато
дойдат безпокойство и трудности, вярвайки в мъдрото управление на Бога,
вие можете да се радвате. Не е нужно да чакате за щастлив полет на чувствата, но чрез вяра можете да се хванете за обещанията и да издигнете
химн на благодарност към Бога.“ В небесните места, с. 123
„Присъствието на Отец обкръжаваше Христос и на Него не можеше
да Му се случи нищо, освен онова, което Безкрайната Любов допуснеше
за благото на света. Тук беше изворът на Неговата утеха, тук трябва да
бъде изворът и на нашата. Който е изпълнен с Христовия Дух, пребъдва в
Христос. И каквото и да дойде над него, то идва от Спасителя, Който го обкръжава със Своето присъствие. Без волята на Господа нищо не може да го
докосне. Всички наши страдания и скърби, всички наши изкушения и изпитания, всички наши нещастия и мъки, всички наши преследвания и лишения
– всичко е допуснато само за наше добро. Всички опитности и обстоятелства са Божии сътрудници за наше добро.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 353
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24 юни

2. РАДВАНЕ В БОЖИЕТО РЪКОВОДСТВО
а. Какво отношение имаше Давид, когато беше в беда? Как Бог го избави? Псалм 40:1-3, 5

„Божиите милости ви заобикалят всеки момент и добре би било за вас
да се поразмислите как и откъде ви идват благословенията всеки ден.
Нека скъпите благословения на Бога събудят у вас благодарност. Вие не
можете да изброите Божиите благословения, постоянната доброта, която
се проявява към вас, защото те са многобройни като освежаващите капки
на росата. Над вас са увиснали облаци на милост, готови да се излеят
над вас. Ако цените скъпия дар на спасението, всеки ден ще се чувствате
освежени и ще виждате закрилата и любовта на Исус; ще бъдете водени в
пътища на мир.“ Вест към младите, с. 299
„Като гледаме красотата и великолепието в делата на природата, нашата привързаност се насочва към Бога и макар душите ни да изпитват страхопочитание и духът ни да е сломен, душите ни са ободрени
чрез идването в контакт с Твореца чрез Неговите удивителни дела. Общуването с Бог чрез смирена молитва развива и укрепва умствените и
моралните способности и увеличава духовните сили чрез подхранване на мисли върху духовни неща.“ Младежки наставник, 13 юли 1893.
б. Какво дава Бог на онези, които Го правят свое прибежище? Псалм
32:7

в. Какво духовно покритие Бог дава на децата Си? Исая 61:10; Еремия 23:6

„Господ Исус е приготвил покритие – дрехата на Неговата собствена
правда, която ще бъде облечена от всяка каеща се и вярваща душа, приемаща с вяра този скъп дар.“ Поглед нагоре, с. 378
„Ако постоянно се стремим да следваме Исус, нашата блажена надежда
е да стоим пред престола на Бога без петно или бръчка или нещо подобно, съвършени в Христос, облечени в Неговата правда и съвършенство.“
Да мога да Го позная, с. 361
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Вторник

25 юни

3. РАДВАНЕ В ПОБЕДАТА
а. Как Мойсей и израилтяните изразиха своята благодарност към Бога
за избавлението им при Червено море? Изход 15:1, 21
„Тази песен и великото избавление, което тя отбелязва, направи впечатление, което никога да не бъде заличено от паметта на еврейския народ.
От век на век тя е отеквала чрез пророците и певците на Израил, свидетелствайки, че Йехова е силата и избавлението на онези, които Му се доверят. Тази песен не принадлежи единствено на еврейския народ. Тя сочи
напред към унищожението на всичките врагове на правдата и крайната
победа на Божия Израил. (…)
С освобождаването на нашите души от робството на греха Бог е извършил за нас избавление по-велико от това на евреите при Червено море.
(…) Ежедневните благословения, които получаваме от ръката на Бога, и
най-вече смъртта на Исус, за да направи щастието и небето достъпни за
нас, трябва да бъдат тема на постоянна благодарност.“ Божията удивителна

благодат, с. 352

б. Какво иска Бог от нас днес да правим, когато ни дава победа?
Псалм 98:1; 146:2
„Само като започнем да пеем победната песен на благодарствено
хваление още сега, на земята, ще можем да се приготвим за песента на
Мойсей и Агнето, когато бъдем събрани на стъкленото море.“ Поглед нагоре,

с. 306

в. Каква песен ще пее в небето специалната класа от изкупени? Над
какво тази класа ще е спечелила победа? Откровение 15:2-4; 14:1-5

„Това е песента на Мойсей и на Агнеца, песен на освобождение. Никой,
освен 144-те хиляди, не може да научи тази песен, понеже това е песента
на тяхната опитност, а никой друг не е направил такава опитност. (…) Те са
преживели времето на скръбта, едно време, каквото никога не е било на
земята, откакто живеят на нея хора; те са издържали страха във времето
на Якововата скръб; устояли са без ходатай през последното изливане на
Божиите съдби. Но те са избавени, понеже „опраха дрехите си и ги избелиха в кръвта на Агнеца.“ Великата борба, с. 538
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Сряда

26 ноември

4. СЛАВЕНЕ БОГА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕТО
а. От какво Бог дава избавление? Псалм 34:4-7 Как? 1 Йоаново 4:18

„Господ често позволява Неговият народ да бъде доведен в тесни места, за да могат да се обърнат към Него, техния Покровител и Избавител,
както едно дете се обръща към своя родител, когато е в беда и страх. Не е
доказателство, че Бог е против нас, понеже сме огорчени. (…) Истина е, че
страдание и смърт са последица от греха. Но Господ допуска тези, които
Той обича, да бъдат доведени в изпитание, за да могат да научат скъпоценните уроци на доверие и вяра. Ако изпитанията се посрещат правилно,
те ще се окажат от най-висока стойност за нас в религиозната ни опитност.
Като ни карат да поставим доверието си по-твърдо в Бога, ще се запознаем по-добре с Неговия характер.
Когато Господ е отговорил на молитвите ни и се е оказал по-добър към
нас, отколкото страховете ни, няма да пренебрегнем да изразим нашата
благодарност за Неговите милости. Както еврейското множество, ние ще
Го хвалим за чудните Му дела. Тук мнозина пренебрегват да славят Бога.
Те не говорят за Неговите добрини, правейки познато на всички около тях,
че Господ е за тях готов помощник във всяко време на нужда.“ Знамения на

времето, 10 март 1881

б. За кого Господ се грижи? Как Той ще защити Своя народ в последните дни? Псалм 33:18, 19

„От Своите ресурси (Бог) може да приготви трапеза в пустинята. Чрез
докосване с ръката Си Той може да увеличи оскъдните провизии и да ги
направи достатъчни за всички.“ Конфликт и кураж, с. 226
в. Как Бог дава окончателна победа на Своя народ? Исая 25:8; 1 Коринтяни 15:57

„Когато Христос дойде втори път, за да бъде „чуден между всичките
повярвали“ (12 Солун. 1:10), смъртта ще бъде погълната с победа и там
не ще има повече болест, нито повече скръб, нито вече смърт!“ Да мога да
Го позная, с. 362
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Четвъртък

27 юни

5. РАДОСТ В НАШИЯ НОВ ДОМ
а. Какво бъдеще обещава Бог на Своя народ? Исая 32:18; Откровение
21:4

„Там има вечно течащи реки, бистри като кристал, а по бреговете им
люлеещи се дървета хвърлят сенките си по приготвените пътища за Господните спасени. Там пространните равнини се издигат в красиви хълмове
и Божиите планини издигат своите величествени върхове. По тези мирни
равнини, покрай онези живи реки Божият народ, дотогава скитник и странник, ще намери своята родина.“ Великата борба, с. 599
б. Какво ни е обещал Бог днес при подготовката за славното бъдеще? 1 Летописи 29:11

„Вместо да тъжим, да плачем и се окайваме, когато ни обкръжат трудности като наводнение и заплашат да ни победят, не само да молим Бога
за помощ, но и да Го хвалим за останалите благословения – да Го хвалим, че Той е в състояние да ни помогне. Тогава нашето действие ще
Му хареса и ние ще видим повече от Неговото спасение.“ Живот и дела
на Е. Г. Уайт, с. 160

„Вечните реалности трябва да се съхраняват пред погледа на ума и
привлекателностите на света ще се явят както са – съвсем безполезни.“
Да мога да Го позная, с. 357

Петък

28 юни

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

Как трябва да гледам на трудностите и изпитанията, които идват
в пътя ми?
Как мога да раста и духовно, и умствено?
Какво значение има песента на Мойсей и Агнето днес за мен?
Как често пренебрегваме да славим Бога?
Какво ще открием, като съсредоточим погледа си върху Христос
и Неговата мисия да ни спаси?
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ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
АПРИЛ
6 - 19:58 ч.
13 - 20:06
20 - 20:14
27 - 20:22

МАЙ
4 - 20:30 ч.
11 - 20:37
18 - 20:45
25 - 20:51

ЮНИ
1 - 20:57 ч.
8 - 21:01
15 - 21:06
22 - 21:08
29 - 21:08

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, 6 април 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 продължим изучаването
на книгата „Патриарси и пророци“ от Е. Уайт

.
стр.

6
13
20
27

АПРИЛ
21. Йосиф и неговите братя
22. Мойсей
23. Язвите върху Египет
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

145
157
169

4
11
18
25

МАЙ
24. Пасхата
25. Изходът
26. От Червено море до Синай
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

179
184
191

ЮНИ
1 27. Даване закона на Израил
200
8 28. Идолопоклонство в подножието
на Синай
209
15 29. Враждата на Сатана против закона 220
22 30. Скинията и нейните служби
229
29 БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		
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АПРИЛ
						
			
						
			
Дата
Ден
Сутрешно богослужение Вечерно
богослужение
		
				
					

1
2
3
4
5
6

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 145:15-20
Притчи 16:1-3
Псалм 127:1, 2
1 Коринтяни 10:31-33
Исая 49:14-16
Авдия ст. 15, 17

1 Йоаново 3:21-23		
Филипяни 3:7-9 		
Лука 27:24-31			
Псалм 43:5			
Молитвен час
Залез: 19:58 ч

7
8
9
10
11
12
13

Неделя
Марк 11:22-26
Понеделник Матей 5:3, 4
Вторник
Колосяни 1:10-15
Сряда
Притчи 4:23
Четвъртък
1 Петрово 3:10-12
Петък
Колосяни 4:2-5
Събота
Исая 12 гл.

Псалм 50:3-5			
Йов 11:14-19
Лука 1:13-17			
Матей 5:43-46
Деяния 1:7, 8			
Молитвен час
Залез: 20:06 ч

14
15
16
17
18
19
20

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Левит 20:22, 23, 27
Матей 10:29-31
Второзаконие 20:3, 4
2 Летописи 33:12, 13
Еклисиаст 5:1, 2
Йона 3:4-10
Второз. 26:15-19

Яков 4:1-4			
Йов 4:6-8
Псалм 43:5			
Исая 51:16
		
2 Тимотей 2:19		
Молитвен час
Залез: 20:14 ч

21
22
23
24
25
26
27

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 23
Римляни 12:21
Притчи 4:10-15
Псалм 119:1-8
Йоан 9:4
1 Коринтяни 10:23, 24
Йоан 4:23, 24

Псалм 30:4, 5 		
Марк 7:20-23
Исая 49:13-16			
Даниил 12:4, 10		
Лука 8:22-26
Молитвен час
Залез: 20:22 ч

28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник

Псалм 138:6-8
Матей 24:3-8
Исая 62:10-12

Исая 25:8, 9
Йоан 13:34, 35
Псалм 119:76, 77, 80
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МАЙ
				
					
			
						
Дата
Ден
Сутрешно богослужение Вечерно
богослужение
						
				

1
2
3
4

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 1:3, 4
Псалм 37:3-6
Евреи 10:19-25
1 Тимотей 4:8-12

Яков 4:13-15		
Осия 6:1-3			
Молитвен час
Залез: 20:30 ч.

5
6
7
8
9
10
11

Марк 10:46-52
Неделя
Понеделник Псалм 145:9, 18-20
Вторник
Исая 54:17
Сряда
Ефесяни 2:8-10
Четвъртък
2 Летописи 14:9-12
Петък
Михей 7:5-7
Събота
Исая 56:2-7

2 Кор. 4:16-18 		
Матей 9:36-38			
Римляни 8:23-26		
Яков 3:13-17
Амос 4:11, 12			
Молитвен час
Залез: 20:37 ч.

12
13
14
15
16
17
18

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Йоан 12:35, 36
2 Петрово 1:5-11
Притчи 22:3, 9
Наум 1:2, 3, 7
Исус Навин 24:14-16
Лука 8:14, 15
Евреи 10:19-25

2 Коринтяни 7:1		
Псалм 22:11, 4, 5
Ефесяни 6:10-16		
Филип. 3:17-21		
Псалм 147:3, 11		
Молитвен час
Залез: 20:45 ч.

19
20
21
22
23
24
25

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

1 Йоан 2:1-6
Псалм 27:1-5
Йоан 6:63, 64
Софония 2:1-3
Втор. 26:16-19
Еремия 14:7-9
Неемия 8:8-10

Евреи 11:6			
Псалм 37:7-11
Евреи 11:8-10, 13-16		
Йоан 3:16-21			
Лука 13:24-27			
Молитвен час
Залез: 20:51 ч.

26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

4 Царе 17:33-41
Исус Навин 1:7-9
Исая 29:13-15
Еремия 17:5-8
1 Коринтяни 10:31

Евреи 11:6
Псалм 37:7-11
Евреи 11:8-10, 13-16
Йоан 3:16-21 		
Лука 13:24-27
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Дата

Ден

Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

1

Събота

Второз. 33:26-29

Залез: 20:57 ч.

2
3
4
5
6
7
8

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 119:116, 117
Второз. 4:5, 7
Галатяни 6:7-10
Йоан 12:35, 36
Второз. 8:11-14, 17, 18
Еремия 14:20-25
Исая 2:2-5

Матей 25:41-46
1 Йоаново 3:1-3
Псалм 27:8, 13, 14
Неемия 2:17-20
1 Йоаново 3:21-24
Молитвен час
Залез: 21:01 ч.

9
10
11
12
13
14
15

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Марк 11:24-26

Псалм 126:5, 6
Яков 2:19, 20, 26		
Псалм 46:1-5		
Второз. 7:26			
Лука 8:22-26			
Молитвен час
Залез : 21:06 ч.

16
17
18
19
20
21
22

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:6, 7
1 Царе 2:2, 3
Еремия 14:7-9
Исая 29:13-15
Римляни 12:16, 21
Притчи 8:32-36

23
24
25
26
27
28
29

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 17:3-8
Псалм 90:12, 16, 17
Деяния 10:34
Римляни 13:11, 12
Лука 12:22-31
Второз. 10:20, 21
Езекиил 37:26-28

Откровение 3:1-7
Йоан 18:36, 37
Осия 14:1, 2, 9			
Псалм 46:1-5			
Исая 40:28-31
Молитвен час
Залез: 21:08 ч.
		
4 Царе 17:6-9, 15 		
Неемия 9:33
Матей 9:36-38
Неемия 2:17-20
Исая 40:3-8			
Молитвен час
Залез: 21:08 ч.

30

Неделя

Колосяни 3:16, 17

Псалм 90:9, 12		
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ЮНИ

Псалм 17:1-3, 8
Марк 12:28-33
Исая 55:6-9
Псалм 138:6-8
Пл. Еремиев 3:27-33
1 Летописи 16:29-36

Псалм 26:15
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Дарения от
първата събота

6 април

За Образователен
център към ГК
(с. 6)

4 май

за църковна сграда
в Бутан
(с.27)

1 юни

за централа
в Коста Рика
(с. 48)
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