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      Съботните библейски уроци, една програма за всекидневно изучава-
не, са основани единствено върху Библията и Духа на пророчеството, без 
допълнителни коментари. Забележките са по възможност толкова кратки, 
колкото да предадат накратко известни мисли. В някои случаи са поставе-
ни скоби за осигуряване на яснота, подходящ контекст и гладка четливост. 
Изучаването на посочените в началото на всеки урок четива от Духа на 
пророчеството се препоръчват настойчиво.

Залези на слънцето
Програма за общообразователния час в събота след обед
Програма за сутрешно и вечерно богослужение
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Предисловие
      „Бог желае народът Му в наше време да преглежда със смирено сърце 
и възприемчив дух тежките изпитания, през които премина Древният Из-
раил, за да бъде подготвен за небесния Ханаан.“ Патриарси и пророци, с. 192
    Като продължаваме с втората част от двете серии върху „Пътуване 
в пустинята“, ще изучим главните събития, които станаха от завета при 
Синай до смъртта на Мойсей, използвайки обяснения от книгите Числа и 
Второзаконие. „Книгата Второзаконие трябва да бъде грижливо изуча-
вана от тези, които живеят днес на земята.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1117
      „Историята на Израил в древността е една сполучлива картина на ми-
налата опитност на адвентистите. Бог водеше Своя народ в адвентното 
движение, също както водеше израилевите чада при излизането им от 
Египет. Чрез голямото разочарование тяхната вяра беше изпитана, как-
то тази на евреите при Червено море. Ако те винаги бяха уповавали на 
водещата ги Ръка, която беше с тях в миналата им опитност, те биха ви-
дели Божието спасение. Ако всички, които работеха обединено в движе-
нието от 1844 г. бяха приели третата ангелска вест и я бяха проповядва-
ли в силата на Светия Дух, Господ щеше да действа мощно чрез техните 
старания. Над света би се излял поток от светлина, жителите на земята 
още преди години щяха да бъдат предупредени, последното дело щеше 
да бъде завършено и Христос би дошъл за избавление на народа Си.
      Не беше по волята на Бога Израил да обикаля четирисет години из 
пустинята; Той искаше направо да го заведе страната Ханаан и там да 
го засели като един свят и щастлив народ. Но „виждаме, че те не можа-
ха да влязат поради неверие“ (Евр. 3:18). Вследствие своето постоянно 
отпадане те обикаляха из пустинята и други бяха призовани да влязат в 
обещаната земя. Също така не беше Божията воля, че Христовото при-
шествие да се забави така много и народът Му да трябва да остане още 
толкова години в този грешен и обременен с грижи свят. Но неверието 
разделяше хората от Бога.“ Великата борба, с. 375, 376
       Бог да ни помогне да се прилепим към Исус като наш личен Спасител 
и изоставим този тежък грях на неверие. Да се доверим на Ръката, която 
ни е водила в нашето минало и да вървим напред да предадем третата 
ангелска вест със сила. Ако пропуснем да извършим работата, която Бог 
ни е определил, ще бъдат издигнати други да заемат нашите места.
      
                Съботноучилищен отдел към Генералната конференция

Събота,  4 април 2020 г. е ден за всеобщ пост и молитва за лично 
освещение и за успеха на Божието дело.



6

  

6

                               
                                              

                                                                                     
                                                                                 4 април 2020 г.

Дарения от първата събота
за молитвен дом и централа 

в Йоханесбург

      Йоханесбург е търговската столица 
на Южна Африка и вход между Африка 
и останалия свят. От 56-милионното на-
селение на Южна Африка 10 милиона 
живеят в Йоханесбург. Южна Африка 
още се радва на религиозна свобода, като това е гарантирано в кон-
ституцията на страната. Християнството е доминираща религия в Южна 
Африка, като болшинството принадлежат към римокатолическата църк-
ва, следвана от различен брой харизматични християнски църкви. Ос-
вен християнството, африканското коренно поклонение на предците се 
практикува широко, последвано от исляма, а след това и юдаизма. 
      Вестта на реформацията е занесена в Йоханесбург през  1944 г., 
когато двама братя от Зимбабве посещават Южна Африка. Оттогава 
вестта се е разпространявала из цяла Южна Африка и е достигнала 
съседни страни, като Лесото и Свазиленд. Делото тук е организирано 
под Южноафриканска полска конференция с централа в Йоханесбург. 
Но поради високата цена на имотите в Йоханесбург полската конферен-
ция не можеше да притежава имот, но беше наела офис под наем 36 м2. 
Освен това повечето от нашите църкви в Йоханесбург нямат собствено 
място за богослужение, но наемат имоти от други църкви или ползват 
държавни училища за службите в събота. Преди няколко години по Бо-
жия милост закупихме парче земя 5 акра с налична къща, финансирано 
с дарения от църковните членове в Южна Африка. Парцелът земя е на 
около 10 км от центъра на град Йоханесбург. Наличната къща е стара и 
се нуждае от известни  ремонти. Проектът ще се състои от постоянна 
централа, централен молитвен дом  и в бъдеще училище с общежитие. 
Реализирането на този проект ще се нуждае от значителни финансови 
разходи за няколко години. Всичките наши ресурси бяха използвани за 
закупуването на парче земя и ето защо апелираме към вас, наши братя 
и сестри по целия свят, да ни помогнете да реализираме този проект. 
     Молим се Бог да ви благослови богато, като дадете щедро за този 
проект, и ви благодарим от цяло сърце, защото помощта на вашия дар 
ще допринесе за напредъка на Божието дело тук в Южна Африка.

Вашите братя и сестри от Южноафриканската полска конференция

               Урок 1  4 април 2020
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     Урок 1                                                                                    4 април 2020 г.

Завет на благодат
      „Защото, ето заветът, който ще направя с израилевия дом. След 
ония дни, казва Господ, ще положа законите Си в ума им и ще ги на-
пиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде.“ 
(Евр. 8:10) 

      „Новият завет“ бе установен на по-добри обещания – обещанието за 
опрощението на греховете и за Божията благодат, която подновява сър-
цето и го довежда в хармония с принципите на Божия закон.“ Патриарси и 
пророци, с. 250

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 243- 251 (32. Законът и 
заветите)

Неделя                                                                                                   29 март

1.  ЕДНА ВЕЧНА ТАЙНА

а. Откога съществува Божият завет на благодат? Римляни 16:25

      „Заветът на благодатта не е нова истина, защото той е съществувал 
в ума на Бога от цялата вечност. Ето защо той е наречен вечният завет.“ 
Вярата, чрез която живея, с. 77

б.  Кога заветът на благодатта бе потвърден на човечеството чрез 
обещание? Битие 3:15 Кога беше напълно установен? Йоан 19:30; 
Римляни 3:25

      „Царството на благодатта бе възстановено непосредствено след гре-
хопадението, като бе съставен един план за изкупление на съгрешилия 
човешки род. Той се състоеше тогава в намерението и обещанието на 
Бога и чрез вяра човеците можеха да станат Негови поданици. Обаче то бе 
възстановено при смъртта на Христос. (…) Но когато Спасителят отдаде 
живота Си и с последното Си дихание извика: „Свърши се!“, прокарването 
на спасителния план беше осигурено. Даденото на съгрешилата двойка в 
Едем обещание за спасение беше потвърдено. Царството на благодатта, 
което дотогава се състоеше от Божието обещание, сега бе въздигнато.“ 
Великата борба, с. 282, 283
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Понеделник                                                                                         30 март

2.  ЗАВЕТЪТ НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ

а.  Какво благословение обеща Бог на Авраам под завета на благода-
тта? Битие 12:1-3 Кой е обещаното „семе“? Галатяни 3:16

      „Христос не беше сам в осъществяването на Неговата велика жертва. 
Това беше изпълнението на завета  направен между Него и Неговия Отец 
преди да беше поставена основата на света. Със стиснати ръце те бяха 
влезли в тържествен обет, че Христос ще стане гаранта за човешката раса, 
ако бъдеха победени от сатанинската софистика.“ Младежки наставник, 14 
юни 1900

б.  Какво върши Бог под този завет за всички, които вярват единстве-
но в Христос за спасение? Галатяни 3:8; Римляни 5:1

      „Заветът, сключен с Авраам четиристотин и трийсет години преди зако-
на, който бе изговорен на Синай, бе потвърден от Бога в Христос, същото 
евангелие, което ни се проповядва.“ Знамения на времето, 24 август 1891

в.  Какво обещание също включваше заветът на Бог с Авраам и, при-
емайки го, какво ще направи за вярващия в Христос? Галатяни 3:14; 
Езекиил 36:26, 27

      „Същият закон, който бе издълбан на каменните плочи, бива записан 
от Светия Дух на плочите на сърцето. Вместо да тръгнем да установяваме 
своя собствена правда, ние приемаме Христовата правда. Неговата кръв 
изкупва нашите грехове. Неговото послушание бива прието за нас. Тогава 
подновеното от Светия Дух сърце ще принася “плодовете на Духа”. Чрез 
благодатта на Христос ние ще живеем в послушание на Божия закон, на-
писан в сърцата ни. Имайки Христовия дух, ние ще ходим така, както Той 
е ходил. Чрез пророка Той заявява за Себе Си: “Драго ми е, Боже мой, 
да изпълнявам Твоята воля. Да! Законът ти е дълбоко в сърцето Ми” (Пс. 
40:8). А когато беше между човеците, Той каза: “Не Ме е оставил Отец са-
мичък, защото Аз правя всякога онова, което е Нему угодно” (Йоан 8:29).“ 
Патриарси и пророци, с. 250, 251

               Урок 1  4 април 2020                Урок 1  4 април 2020
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Вторник                                                                                                 31 март

3.  БЛАГОДАТ ЗА ПОСЛУШАНИЕ

а.  Защо Бог потвърди Своя вечен завет с Авраам чрез клетва? Битие 
22:16-18; Евреи 6:13-18

      „Обещанието (Битие 22:18) сочеше към Христос. Така го разбираше и 
Авраам (виж Галатяни 3:8, 16) и се уповаваше на Христос за опрощението 
на греховете. Точно тази вяра му се счете за праведност.“ Патриарси и про-
роци, с. 249
      „На планината Мория Бог пак поднови завета Си, потвърждавайки с 
тържествена клетва благословението Си към Авраам и неговото семе през 
всички бъдещи поколения.“ Пак там, с. 92
     „Авраам бе човек. Неговите страсти и привързаност бяха като нашите, 
но той не се спря, за да спори по какъв начин ще се изпълни обещанието, 
ако Исаак бъде убит. Той не се спря, за да спори със своето разкъсано сър-
це. Знаеше, че Бог е справедлив и праведен във всичките Си изисквания и 
се подчини на заповедта до последната буква.“ Пак там

б.  Кое показва, че послушание към Божия закон винаги ще се вижда в 
живота на онези, които са под завета на благодатта? Битие 26:5

      „Заветът с Авраам също поддържаше и защитаваше авторитета на Бо-
жия закон. Бог се яви на Авраам и каза: “Аз съм Всемогъщият; ходи пред 
Мене и бъди непорочен” (Битие 17:1). Свидетелството на Бог за Неговия 
верен служител бе: “Авраам послуша гласа Ми и опази заръчването Ми, 
заповедите Ми, повеленията Ми и законите Ми.” И Господ му заяви: “И ще 
утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всич-
ките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството 
ти след тебе” (Битие 26:5, 17:7).“ Пак там, с. 249
      „Апостол Павел ясно представя това отношение между вярата и закона 
в Новия завет. Той казва: “...оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез 
нашия Господ Исус Христос.” “Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да 
не бъде! Но утвърждаваме закона!” “Понеже това, което бе невъзможно за 
закона поради това, че бе отслабнал чрез плътта - апостолът не можеше 
да оправдае човека, защото в греховното си естество той не можеше да 
спазва закона, - Бог (...), като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховна 
плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изис-
кванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух” (Римляни 5:1, 
3:31, 8:3, 4).“ Пак там, с. 251

               Урок 1  4 април 2020
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Сряда                                                                                                       1 април

4.  ЗАВЕТЪТ НА СИНАЙ

а.  Защо беше направен друг завет на Синай и каква беше неговата 
цел? Второзаконие 4:35-37

      „В робството си хората до голяма степен бяха загубили познанието за 
Бога и за принципите на Авраамовия завет. При избавлението от Египет 
Бог поиска да им разкрие Своята мощ и милост, за да Го заобичат и да Му 
се доверят. Той ги доведе при Червено море - където, подгонени от егип-
тяните, 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. 
Но в умовете им трябваше да се запечата една много по-голяма истина. 
Живеещи сред идолопоклонство и поквара, те нямаха истинско понятие 
за светостта на Бога и за извънредно голямата греховност на собствените 
си сърца, за своята съвършена неспособност да отдават послушание на 
Божия закон и за нуждата си от Спасител. Всичко това те трябваше да на-
учат.“ Патриарси и пророци, с. 250

б.  Защо заветът, направен с Авраам, е наречен „нов завет“, макар че 
беше направен преди завета на Синай? Евреи 9:16-20

      „Макар този завет да бе направен с Адам и подновен с Авраам, той не 
можеше да бъде утвърден до смъртта на Христос. Заветът съществуваше 
чрез Божието обещание, от времето, когато се даде първото обещание за 
изкупление; приемаше се чрез вяра; но откакто бе установен чрез Христос, 
бе наречен нов завет. Божият закон бе основата на този завет, който бе 
просто ред за довеждането на хората в хармония с божествената воля, по-
ставяйки ги там, където те биха могли да бъдат послушни на Божия закон.
      Друг договор - наречен в Писанието “старият” завет - бе сключен между 
Бога и Израил на Синай и тогава бе приложен чрез кръвта на една жертва. 
Авраамовият завет бе потвърден с кръвта на Христос и бе наречен “втори-
ят” или “новият” завет, защото кръвта, чрез която бе запечатан, трябваше 
да се пролее след кръвта на първия завет.“ Пак там, с. 249
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Четвъртък                                                                                              2 април

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДУХА НА РОБСТВО 

а. Какво не успяха да разберат израилтяните, когато влязоха в завета 
на Синай? Изход 24:7; Римляни 10:2, 3; Йоан 15:5

      „Людете не осъзнаваха (…), че без Христос е невъзможно да спазват 
Божия закон; затова с радост влязоха в завет с Бога. Чувствайки, че са в 
състояние да установят своя собствена правда, те заявиха: “Всичко, как-
вото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни” (Изход 24:7).“ Па-
триарси и пророци, с. 250

б.  Как можем ние да бъдем в опасност днес да правим същата греш-
ка, която израилтяните направиха при Синай? Римляни 8:15

      „Духът на робство се поражда чрез стремеж да се живее съгласно за-
конническата религия, чрез стремеж да се изпълнят изискванията на зако-
на с наши собствени усилия. Има надежда за нас единствено като дойдем 
под Авраамовия завет, който е заветът на благодатта чрез вяра в Исус 
Христос.“ Младежки наставник, 22 септември 1892
      „Всяка религиозна служба, колкото и да е привлекателна и разкошна, 
която се стреми да заслужи благосклонността на Бога, всяко потискане на 
плътта, всяко покаяние и изнурителна работа, за да получим опрощение 
на греховете и божественото благоволение – което ни пречи да зависим 
изцяло от Христос, е мерзост в очите на Бога. Няма надежда за човека, 
освен да спре своя бунт, своето противене на Божията воля и да признае 
че е грешник, готов да загине, и се хвърли върху благодатта на Бога. Ние 
можем да бъдем спасени единствено чрез Христос.“ Знамения на времето, 24 
август 1891

Петък                                                                                                       3 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо заветът на благодатта е наречен вечен завет?
2. Как съм благословен днес чрез завета направен с Авраам?
3. Какво обещава Бог да прави за мен под завета на благодатта?
4. Защо заветът на благодатта е наречен „нов“ завет?
5. Как мога да гарантирам днес, че съм под завета на благодатта?

               Урок 1  4 април 2020



12

    Урок 2                                                                                  11 април 2020 г.

Заветът нарушен
      „Тогава Господ каза на Моисей: „Иди, слез, защото се развратиха 
твоите люде, които си извел из египетската земя.“ (Изход 32:7)

      „Чувствайки безпомощността си в отсъствието на своя водач, людете се 
върнаха към старите си предразсъдъци. „Смесеното множество“ първо се 
отдаде на недоволство и нетърпение и поведе останалите в последвалото 
отстъпление.“ Патриарси и пророци, с. 208

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци с. 209-211 28. Идолопоклон-
ство в подножието на Синай – отначало до „Защо молеше се той - да говорят 
египтяните, казвайки: За зло ги изведе“)

Неделя                                                                                                     5 април

1. ЛЮДЕТЕ ОБЕЩАВАТ ПОСЛУШАНИЕ

а.  След провъзгласяването на закона, кои бяха повикани на плани-
ната и само на кого беше казано да се приближи при Господ? Изход 
24:1, 2

б.  Какво отговори народът в един глас, когато чу всичките думи на 
Господ предадени чрез Мойсей? Какво направи тогава Мойсей? Из-
ход 24:3, 4

      „Умовете на народа, заслепени и покварени от робство и езичество, не 
бяха подготвени напълно да оценят далеч простиращите принципи на де-
сетте Божи заповеди. За да бъде по-добре разбрана задължителността на 
десетте Божии заповеди и за да бъдат по-добре прилагани, бяха дадени 
допълнителни наредби, илюстриращи и прилагащи принципите на закона. 
Тези наредби бяха наречени “съдби”, защото изразяваха безкрайна мъд-
рост и управниците трябваше да раздават справедливост в съответствие 
с тях. За разлика от десетте заповеди те бяха дадени лично на Мойсей, а 
той трябваше да ги предаде на народа.“ Патриарси и пророци, с. 205
    „(Изход 24:3 цитирано)  Това обещание заедно с думите на Господа, 
които си дадоха дума да изпълняват, Мойсей записа в една книга.“ Пак 
там, с. 206
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Понеделник                                                                                           6 април

2.  ИЗРАИЛ ВЛИЗА В ЗАВЕТ С БОГА

а.  Когато Мойсей взе книгата на завета и я прочете в ушите на людете, 
какво отново обещаха те? Изход 24:7

      „Ако израилтяните се бяха подчинили на Божиите изисквания, щяха да 
бъдат практически християни. Щяха да бъдат щастливи, защото щяха да 
спазват Божиите пътища и да не следват наклонностите на собствените 
си естествени сърца. Мойсей не ги остави да разберат погрешно думите 
на Господа или да прилагат погрешно Неговите изисквания. Той написа 
всичките Господни думи в книга, за да можеше да бъдат насочвани към 
тях след това. Той ги бе написал на планината, както самият Христос ги бе 
продиктувал.
     Смело израилтяните изговориха думите, обещаващи послушание към 
Господа, след като чуха Неговия завет, прочетен на слушащия народ. Те 
казаха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послуш-
ни.“ Тогава народът бе отделен и запечатан за Бога. Беше принесена жерт-
ва на Бога. Част от кръвта на жертвата бе попръскана върху олтара. Това 
означаваше, че народът беше посветил себе си – тяло, ум и душа – на 
Бога. Една част бе попръскана върху народа. Това означаваше, че чрез 
попръсканата кръв на Христос Бог милостиво ги прие като Негово особено 
съкровище. Така израилтяните влязоха в тържествен завет с Бога.“ Библей-
ски коментар, т. 1, с. 1107

б.  Какво не успяха да осъзнаят израилтяните в решението си да вля-
зат в завет с Бога? Римляни 7:18; Йоан 15:5

      „Бог (…) им даде закона Си с обещанието за големи благословения при 
условие на послушание: “...ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите 
завета Ми, то... ще Ми бъдете царство свещеници и свят народ” (Изход 
19:5, 6). Людете не осъзнаваха греховността на собствените си сърца и че 
без Христос е невъзможно да пазят Божия закон; затова с радост влязоха 
в завет с Бога. Чувствайки, че са в състояние да установят своя собствена 
правда, те заявиха: “Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъ-
дем послушни” (Изход 24:7).“ Патриарси и пророци, с. 250

в.  Какво беше използвано от Мойсей, за да  потвърди завета напра-
вен при Синай? Изход 24:8

               Урок 2  11 април 2020
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Вторник                                                                                                   7 април

3.  МОЙСЕЙ НА ПЛАНИНАТА

а.  С каква цел беше повикан Мойсей отново на планината? Изход 
24:12; 25:8, 9, 40

      „По време на престоя си на планината Мойсей получи наставления 
за изграждането на светилище, в което по особен начин да се изявява 
божественото присъствие. “И да Ми направят светилище, за да обитавам 
между тях” (Изх. 25:8) - бе заповедта от Бога. (…)
      Отсега нататък народът щеше да бъде почетен с пребъдващото при-
съствие на своя Цар. “И ще обитавам между израилтяните, и ще им бъда 
Бог”, “и това място ще се освещава със славата Ми” (Изх. 29:45, 43) - това 
бе уверението, дадено на Мойсей. Като символ на авторитета на Бога и 
въплъщение на Неговата воля на Мойсей бе връчен Декалога, написан от 
пръста на самия Бог върху две каменни плочи (Второз. 9:10; Изх. 32:15, 
16). Те трябваше да бъдат съхранени и свято тачени в светилището, което, 
щом станеше готово, трябваше да бъде за народа видим център на покло-
нение.“ Патриарси и пророци, с. 207, 208

б.  Какво видя на планината Синай? Изход 24:15-17

в.  Колко време Мойсей беше на планината с Бог? Изход 24:18 Как 
искаше Господ да осветли света чрез Израил? Как важи това за нас 
днес?

     „От род на роби израилтяните бяха издигнати над всички народи като 
особено съкровище на Царя на царете. Бог ги отдели от света, за да им 
повери една свята задача. Той ги направи пазители на Неговия закон и 
възнамеряваше чрез тях да запази сред хората познанието за Себе Си. 
Така небесната светлина трябваше да огрее един свят, потънал в мрак, и 
да се чува един глас, призоваващ всички народи да се обърнат от своето 
идолопоклонство, за да служат на живия Бог. Ако бяха верни на своето 
призвание, израилтяните щяха да бъдат сила в света. Бог щеше да бъде 
тяхна защита и да ги въздигне над всички други народи. Неговата светлина 
и истина щяха да бъдат разкрити чрез тях и под мъдрото Му и свято упра-
вление те щяха да изпъкнат като пример за това колко по-превъзходно от 
всяко идолопоклонство е поклонението пред Него.“ Пак там
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Сряда                                                                                                       8 април

4.  ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ

а.  Когато хората видяха, че Мойсей така дълго се беше забавил да 
слезе от планината, какво казаха, като се събраха около Аарон? Из-
ход 32:1

      „През този период на очакване можеха да разсъждават върху Божия 
закон, който бяха чули, и да приготвят сърцата си за приемане на по-на-
татъшни откровения. По-рано не бяха имали твърде много време за това 
и ако сега бяха потърсили по-ясно разбиране за Божиите изисквания, ако 
бяха смирили сърцата си пред Господа, щяха да бъдат защитени от из-
кушение. Но не сториха това и скоро станаха безгрижни, невнимателни и 
беззаконни, особено людете от смесеното множество. (…) Имаше и хора, 
които предложиха да се върнат в Египет. Но дали напред към Ханаан или 
назад към Египет, по-голямата част от народа реши да не чака повече Мой-
сей.“ Патриарси и пророци, с. 209

б.  Как откри Аарон своята слабост? Какво направиха хората? Изход 
32:2-6; Псалм 106:19, 20

     „Малцина се осмелиха да осъдят като идолопоклонство предложението 
да се направи образа, но бяха смълчани с грубо насилие и сред обърква-
нето и възбудата накрая загубиха живота си.
      Аарон се уплаши за своята сигурност и вместо благородно да застане 
в защита на Божията чест, се поддаде на исканията на множеството.“ Пак 
там, с. 210

в.  Какво предупреждение съдържа тази опитност за нас? 1 Коринят-
ни 10:7

     „Ние повтаряме греха на Аарон, успокояване, когато зрението трябва да 
е ясно, за да различи злото и го заяви ясно, дори и да ни постави в непри-
ятно положение, понеже мотивите ни  може да бъдат разбрани погрешно. 
Не трябва да толерираме неправда спрямо брат или някоя душа, с която 
сме свързани. Това пренебрегване да отстояваме твърдо истината беше 
грехът на Аарон. Ако беше казал истината ясно, това златно теле никога 
нямаше да бъде направено.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1109
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Четвъртък                                                                                            9 април

5.  МОЙСЕЙ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА НАРОДА

а. Опиши дискусията между Господ и Мойсей относно отстъплението 
в лагера. Изход 32:7-14

     „Когато Мойсей се застъпи за Израил, плахостта му се изгуби в един 
дълбок интерес и любов към хората, за които бе извършил толкова много 
чрез Божиите ръце. Господ послуша молбите му и отговори на несебелю-
бивата му молитва. Бог бе изпитал слугата Си. Бе изпитал неговата вяр-
ност и любов към грешащия, неблагодарен народ. И Мойсей с благород-
ство издържа този тежък изпит. Загрижеността му към Израил не произти-
чаше от себелюбива подбуда. Благополучието на Божия избран народ му 
бе по-скъпо от почитта към личността му.“ Патриарси и пророци, с. 212

б.  Какво иска Бог от нас да правим, когато днес срещнем отстъпни-
чество? 2 Тимотей 4:2

      „От всички грехове, които Бог ще накаже, никой не е по-отвратителен 
пред очите Му от греха на хората, окуражили други да вършат зло. Бог 
желае Неговите слуги да доказват предаността си чрез вярно изобличение 
на престъплението, колкото и мъчително да е това. Удостоените с божест-
вено поръчение не трябва да бъдат слаби, податливи приспособенци. Не 
трябва да се стремят към себевъзвишаване или да отбягват неприятни 
задължения, а да изпълняват Божията работа с непоклатима вярност.“ Пак 
там, с. 214, 215

Петък                                                                                                   10 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как дадените на израилтяните допълнителни предписания се от-
насят към десетте заповеди?

2. Как мога да бъда „практически християнин“? Ще ме прави ли 
това нещастен?

3. Как мога да помогна да се запази едно познание за Бога в този 
свят?

4. Защо понякога не успяваме да защитим това, което е право? Как-
ви последствия може да има това?

5. Какво мога да науча от отношението на Мойсей към онези, които 
бяха открито непокорни и други, които бяха непоследователни 
във вярата си?
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     Урок 3                                                                                     18 април 2020 г.

Заветът възстановен

     „Тогава Господ рече на Моисей: „Напиши си тия думи; защото спо-
ред тия думи направих Аз завет с тебе и с Израил.“ (Изход 34:27)

      „По Божия заповед той направи две каменни плочи, които взе със себе 
си на върха. И Господ отново “написа на плочите думите на завета, десетте 
заповеди.” Патриарси и пророци, с. 218

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 211-219 (28. Идолопо-
клонство в подножието на Синай – от „Защо – молеше се той – да говорят 
египтяните, казвайки: “За зло ги изведе“?“ до края)

Неделя                                                                                                   12 април

1.  МОЙСЕЙ СЧУПВА КАМЕННИТЕ ПЛОЧИ

а.  Какво носеше Мойсей със себе си, когато слезе от планината и как 
Исус Навин и Мойсей всеки изтълкува шума, идващ откъм лагера? 
Изход 32:17, 18

б.  Опиши реакцията на Мойсей спрямо идолопоклонството в лагера 
и напразния опит на Аарон да се самооправдае. Изход 32:19-24

      „Когато завърналият се в стана Мойсей се противопостави на бунтов-
ниците, строгите му изобличения и недоволство, изразени чрез счупването 
на свещените плочи на закона, бяха в пълен контраст с приятното говоре-
не и достойните обноски на неговия брат; и симпатиите на народа бяха на 
страната на Аарон. За да се оправдае, Аарон се опита да хвърли върху 
людете отговорността за слабостта си да се поддаде на техните искания. 
Но въпреки това те бяха възхитени от неговата доброта и търпение. Бог 
обаче не гледа, както гледа човек. Аароновият податлив дух и желанието 
му за мир бяха ослепили очите му за величината на одобреното от него 
престъпление. Постъпката му, с чието влияние спомогна за съгрешаване-
то на Израил, струваше живота на хиляди.“ Патриарси и пророци, с. 214



18                Урок 3  18 април 2020

Понеделник                                                                                          13 април

2.  ПРИСЪДА СРЕЩУ ВИНОВНИТЕ

а.  Колко противно беше поведението на Аарон в очите на Бога? Вто-
розаконие 9:20

       „Ако бе имал смелостта да застане за правото независимо от послед-
ствията, Аарон можеше да предотврати отстъплението.“ Патриарси и проро-
ци, с. 214

б.  Какъв призив отправи Мойсей, след като беше укорил брат си, и 
какъв беше резултатът? Изход 32:26-29

      „Този грях бе необходимо да бъде наказан като свидетелство пред окол-
ните народи за Божието неодобрение към идолопоклонството. Прилагайки 
справедливостта върху виновните, Мойсей като Божи инструмент тряб-
ваше да засвидетелства тържествен и публичен протест против престъ-
плението им. Това бе необходимо, тъй като на израилтяните предстоеше 
да осъдят идолопоклонството на съседните племена, иначе враговете им 
щяха да ги обвинят, че народът, смятащ Йехова за свой Бог, си е направил 
в Хорив теле и му се е поклонил. Тогава, макар и принудени да признаят 
неприятната истина, израилтяните можеха да посочат ужасната съдба на 
престъпниците като доказателство, че техният грях не е бил одобрен или 
извинен. 
     Справедливостта не по-малко от любовта изискваше наказание за този 
грях. Бог е пазител, както и върховен водач на народа Си. Той отстранява 
бунтовниците, за да не водят и други към падение.“ Пак там, с. 215

в.  Какво съобщи Мойсей на онези, които съжаляваха за греха си и 
как по-късно той влезе във връзка с Бог заради тях? Изход 32:30-35

    „Мойсей осъзнаваше колко ужасна щеше да е съдбата на грешника; 
но въпреки това, ако израилтяните трябваше да бъдат отхвърлени от Гос-
пода, той пожела името му да бъде заличено заедно с техните имена. 
Не можеше да понесе да гледа как Божиите наказания падат върху тези, 
които бяха така милостиво избавени. Застъпването на Мойсей в полза на 
Израил илюстрира посредничеството на Христос за грешните човеци. Но 
Господ не допусна Мойсей да понесе като Христос вината на престъпника. 
“Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си” - каза Той.“ 
Пак там, с. 216, 217
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Вторник                                                                                                 14 април

3.  БОГ ПРИЕМА ПОКАЯНИЕТО

а.  Как реагира народът, когато чуха, че Господ не ще ги води към Ха-
наан поради греха им? Изход 33:1-6

б.  Къде постави Мойсей шатъра след тази ужасна опитност? Кой знак 
откри надежда за онези, които търсиха Господа? Изход 33:7-10

      „Шатърът бе издигнат извън стана и Мойсей го назова “шатър за сре-
щане”. Всички, истински покаяли се и пожелали да се върнат при Господа, 
бяха наставени да отидат там, за да признаят греховете си и да потърсят 
милостта Му. Когато се върнаха в шатрите си, Мойсей влезе в скинията. С 
изострен до крайност интерес народът наблюдаваше да види някакъв знак 
дали застъпването му в тяхна полза бе прието. Ако Бог проявеше снизхо-
дителност да се срещне с него, людете можеха да се надяват, че няма да 
бъдат напълно погубени. Когато облачният стълб се сниши над входа на 
скинията, народът заплака от радост и всеки застана “при входа на шатъра 
си.“ Патриарси и пророци, с. 217

в.  Какво уверение получи Мойсей от Господ? Изход 33:11-17 Как мо-
жем и ние да получим същото уверение? 

    „Тази опитност - повече от всичко друго обещано, че божественото при-
съствие ще го придружава, бе за Мойсей уверение за успеха на предсто-
ящото му дело. И той сметна тази опитност за безкрайно по-велика от 
всичката ученост на Египет и от постиженията си като държавник или вое-
началник. Никоя земна сила, умение или знание не може да заеме мястото 
на пребъдващото Божие присъствие.“ Пак там, с. 218
      „Идете при Бога и Му кажете като Мойсей: „Не мога да водя този народ, 
ако Твоето присъствие не дойде с мене.“ След това искайте още нещо; мо-
лете се като Мойсей: „Покажи ми славата Си“. Кое е тази слава? – Божият 
характер. Така каза Той на Мойсей. Нека душата се прилепи към Господа 
чрез вяра. Нека езикът изговаря Неговата хвала. Когато се събирате за-
едно, отправяйте умовете си почтително към размишляване за вечната 
действителност. Така ще си помагате един на друг да сте духовно настро-
ени. Когато вашата воля е в хармония с божествената, вие ще сте в хар-
мония и един с друг; ще имате Христос до страната си като ваш съветник.“ 
Свидетелства за проповедници, с. 378
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Сряда                                                                                                      15 април

4.  ЗЪРВАНЕ НА БОЖИЯ ХАРАКТЕР

а.  Каква допълнителна молба отправи Мойсей и какъв беше отго-
ворът на Господ? Изход 33:18, 19 Как Господ прогласи името си на 
Мойсей? Изход 34:5-7
 

    „Наша привилегия е да се издигаме все по-високо и по-високо и да 
получаваме все по-ясни изявления на Божия характер. Когато Мойсей се 
помоли: „Покажи ми славата Си“, Господ не го укори за това, а благоволи 
в молбата му. Господ каза на слугата си: „Ще направя да мине пред тебе 
всичката Моя благост и ще проглася пред тебе името Йехова.“ (Изх. 33:19)
    Грехът е, който помрачава нашия разум и нашите възможности да въз-
приемаме. Когато грехът бъде премахнат от сърцето ни, светлината на 
познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос, която осветлява 
Неговото слово и която отразява природата, ще изявява по-пълно Онзи, 
Който е „жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилства с милост 
и с вярност“ (Изх. 34:6).“ По стъпките на Великия Лекар, с. 333, 334

б.  След като Бог откри славата Си на Мойсей, за какво помоли Мой-
сей и как отговори Бог? Изход 34:8-17, 27

      „Мойсей бе изпълнен с доверие в Бога, защото имаше подходяща вяра. 
Той се нуждаеше от помощ, молеше се за нея, приемаше я с вяра и втъква-
ше в опитността си вярването, че Бог се грижи за него. Той вярваше, че Бог 
управлява живота му. Виждаше Го и Го признаваше във всяка подробност 
на живота си. И чувстваше, че се намира под окото на Всевиждащия, Който 
претегля подбудите и изпитва сърцето. Гледаше на Бога и разчиташе на 
Него за помощ и сила да го преведе непокварен през всяка форма на изку-
шение. (…) Божието присъствие бе достатъчно да го подкрепя да издържа 
във всякакви обстоятелства, в каквито би могъл да изпадне човек.
      Мойсей не мислеше за Бога, той Го виждаше. Бог бе постоянното му 
видение; никога не изгубваше от очите си Неговото лице. Виждаше Исус 
като свой Спасител и вярваше, че достойнствата на този Спасител ще му 
се припишат. Тази вяра на Мойсей не бе фантазия, а реалност. От такава 
вяра се нуждаем и ние – вяра, която да устоява на изпит.“ Свидетелства към 
църквата, т. 5, с. 641, 642
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Четвъртък                                                                                16 април

5.  ВЪВЕЖДАНЕ ЗАВЕТА НА БЛАГОДАТТА

а.  Какво можаха сега израилевите чада да оценят относно благосло-
венията дадени под Авраамовия завет в контраст с техния първи за-
вет с Бога? Псалм 103:8; Евреи 7:19; Еремия 31:33, 34

      „(Израилевите чада) бяха свидетели на страшното величие, с което бе 
провъзгласен Божият закон, и бяха треперили от страх пред планината; но 
само няколко седмици изминаха и нарушиха завета си с Бога, и се покло-
ниха на направен образ. Те не можеха да се надяват на Божията благодат 
чрез един завет, който бяха нарушили. И сега, виждайки своята греховност 
и нужда от прощение, бяха доведени дотам, че да почувстват нуждата си 
от Спасителя, разкрит в Авраамовия завет и представен сянково в жерт-
воприношенията. Сега чрез вяра и любов те бяха привързани към Бога 
като към техен избавител от робството на греха. Сега бяха подготвени да 
оценят благословенията на новия завет.“ Патриарси и пророци, с. 250

б.  Какво донесе Мойсей от планината след четирисет дни и как се 
почувства народът, когато го видяха? Изход 34:28-30, 33

      „Славата, отразена от лицето на Мойсей, илюстрира благословенията, 
които трябваше да получи пазещият Божиите заповеди народ чрез посред-
ничеството на Христос. Тя свидетелства, че колкото по-близко общуваме 
с Бога и по-точно познаваме Неговите изисквания, толкова по-пълно ще 
отразяваме божествения образ и с толкова по-голяма готовност ставаме 
участници в божественото естество.“ Пак там, 213

Петък                                                                                                       17 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо често презираме лицето, което осъжда греха и уважаваме 
любезните, отстъпчиви личности?

2. Защо грехът от поклонението на златното теле беше така голям?
3. Кое беше от по-голяма стойност за Мойсей, отколкото умението 

му като държавник или военен лидер? Защо?
4. Когато Исус очиства сърцето от греха, какво ще видим да свети от 

Неговото Слово и отразено в природата?
5. Кои две неща ще ме направят да се уподобя по-пълно на Божия 

образ? Как?
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     Урок 4                                                                                  25 април 2020 г.

Неверни свещеници
     „И нека учат людете Ми да различават между свето и несвето, и 
нека ги упътват да разпознават нечисто от чисто.“ (Езекиил 44:23)

      „Необходимо е да се въздържате от практики, които потискат съвестта и 
насърчават изкушението. Не трябва да отваряме никаква врата, която ще 
даде на Сатана достъп до ума дори на едно човешко същество, създадено 
по Божи образ.“  Свидетелства към църквата, т. 5, с. 352, 353

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 240-242 (31. Грехът на 
Надав и Авиуд)

Неделя                                                                                                   19 април

1.  ПОСВЕЩАВАНЕТО НА ААРОН И СИНОВЕТЕ МУ

а. Опиши накратко церемонията на посвещението на Аарон и синове-
те му за службата в светилището. Левит 8:1-9, 12, 13, 24, 30, 33

    „Всичко бе направено, както Бог нареди. Той прие жертвата и откри 
славата Си по забележителен начин - огън излезе от Господа и пояде жерт-
вата върху олтара. Народът видя забележителното изявление на божест-
вена сила и се изпълни с благоговение. Пред знака на Божията слава и 
благосклонност всички отправиха единодушен вик на хвала и преклонение 
и паднаха на лицата си като в непосредственото присъствие на Йехова.“ 
Патриарси и пророци, с. 240

б.  Какво се изискваше от онези, които бяха призвани на служба в 
присъствието на Господа? Изход 19:22 Кое прави хората негодни за 
свещена длъжност?

       „Ако някой няма жизнена връзка с Бога, неговият дух и неговите чув-
ства ще преобладават. Тези могат с право да се представят като чужд огън, 
принясян на мястото на свещения.“ Свидетелства за проповедници, с. 271
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Понеделник                                                                                           20 април

2.  НАДАВ И АВИУД СА УБИТИ

а.  Кое действие от страна на Надав и Авиуд показа, че те не бяха 
подготвени за святата служба, която им бе поверена? Левит 10:1 Как 
привидни християни използват „чужд огън“ в наши дни?

     „Преобразяващата сила на Божията благодат и на Духа Му трябва да 
обладае онези мъже на отговорни постове, които поради причина най-до-
бре известна на Бога, не са в състояние да различават между свещения 
огън, запален от Бога и чуждия огън, който вие принасяте. Този чужд огън 
е тъй оскърбителен за Бога, както онзи, който Надав и Авиуд пренесоха. 
Свещеният огън на Божията любов би направил хората нежни, любезни 
състрадателни към онези, които се намират в опасност. Онези, които си 
служат с остри, повелителни думи, всъщност казват: „Аз съм по-свят от 
тебе. Не виждаш ли високия ми пост?“ Свидетелства за проповедници, с. 259
     „Нужни са обърнати мъже – мъже, които ще обичат и почитат Бога, стра-
хувайки се да действат със собствена мъдрост и да осъзнават, че усилията 
им могат да се окажат успешни само като признати от Него, без Чието бла-
гословение няма преуспяване. Всеки момент божествената сила трябва 
да бъде обединена с човешко усилие, в противен случай чужд огън ще 
бъде представен вместо свещения. (…)
      Да се отнасяме със святи неща, както бихме се отнесли с обикновени 
неща, е обида за Бога; защото това, което Бог е отделил, за да се върши 
Неговата служба при даване на светлина на този свят, е свято. Онези, кои-
то имат някаква връзка с Божието дело, не трябва да ходят в суетата на 
собствената си мъдрост, но в мъдростта на Бога или ще бъдат в опасност 
да поставят святите неща на същото равнище с обикновените и така да се 
отделят от Бога.“ Ривю енд херълд, 8 септември 1896

б.  Как техните скверни навици бяха наказани? Левит 10:2

     „В часа на поклонението, когато хвалебствените молитви на народа се 
издигаха към Бога, двама от синовете на Аарон взеха кадилниците си и 
изгориха в тях благоуханен тамян, за да се издигне уханието пред Госпо-
да. Но те престъпиха заповедта Му, употребявайки “чужд огън” - изгориха 
тамяна с обикновен вместо със святия огън, който сам Бог бе запалил и 
бе заповядал да се използва за тази цел. Заради този грях огън излезе от 
Господа и ги порази пред очите на народа.“ Патриарси и пророци, с. 240 
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Вторник                                                                                                21 април

3.  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОГРЕШНО ВЪЗПИТАНИЕ

а. Какво каза Мойсей на Аарон, като видя незабавно причината за 
бедата? Левит 10:3 Кое направи греха на Надав и Авиуд по-тежък в 
очите на Бога?

     „По ранг Надав и Авиуд бяха на второ място в Израил след Мойсей и 
Аарон. Те бяха особено почетени от Господа - бе им позволено да видят 
славата Му на планината заедно със седемдесетте старейшини. Но това 
не можеше да бъде причина, оправдаваща престъплението им или опре-
деляща го за незначително. Напротив, правеше греха им още по-тежък.“ 
Патриарси и пророци, с. 240

б. Кои принципи Аарон трябваше да познава във възпитанието на 
синовете си? Притчи 22:6; 29:21 В коя област той се провали?

      „В младостта си Надав и Авиуд не бяха научени на самоконтрол. Висо-
кото положение на Аарон, липсата у него на смелост, когато се отнасяше 
за правото, го бяха подвели да пренебрегне дисциплината на децата си. 
Той напълно бе позволил на синовете си да следват своите наклонности. 
Дълго поддържаните навици на себеугаждане придобиха такава сила над 
тях, че дори отговорността на най-святата служба не бе в състояние да 
ги промени. Те не бяха научени да уважават авторитета на баща си и не 
осъзнаваха нуждата от абсолютно послушание към Божиите изисквания.“ 
Пак там, с. 241
     „Най-ранното възпитание на детето е от извънредно голяма важност. 
Получените в първите години от детството поучение и придобитите тогава 
навици упражняват по-голямо влияние върху образуването на характера и 
определянето насоката в живота, отколкото всички поучения и наставле-
ния в по-късни години.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 259

в.  Какво наставление и предупреждение Мойсей даде на Аарон и не-
говите останали живи синове? Защо? Левит 10:6, 7

     „Чрез никаква проява на скръб не трябваше да прояви съчувствие към 
греха. Събранието не трябваше да бъде повлияно да недоволства против 
Бога.“ Патриарси и пророци, с.241
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Сряда                                                                                                      22 април

4.  ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ НАС ДНЕС

а.  Какво предупреждение  даде Господ срещу употребата на алкохол-
ни напитки? Левит 10:8-11 Отнася ли се това предупреждение за нас 
днес? Изход 19:5, 6

     „Спиртните напитки отслабват тялото, замъгляват ума и снижават мо-
рала. Те пречат на хората да осъзнават светостта на свещените неща и 
задължителната сила на Божиите изисквания. Всички, които заемат пост 
на свята отговорност, трябва да бъдат хора на стриктното въздържание, за 
да могат умовете им ясно да различават право от грешно. Трябва да при-
тежават и твърдост в принципа, и мъдрост, за да извършват правосъдие и 
да показват милост.“ Патриарси и пророци, с. 242

б.  Кои библейски принципи ни показват, че виното, дадено  от Исус на 
сватбеното празненство, беше не ферментирал гроздов сок? Притчи 
20:1; 23:32

      „Някои са заявявали, че Христос е подпомогнал умерената употреба на 
ферментирало вино, като доказателство за това те се позовават на Него-
вото чудо за променяне на водата във вино. Но ние заявяваме, че Христос 
никога не е правил опияняващо вино. Такова едно действие би било про-
тивно на всичките учения и пример от Неговия живот.“ Здравен реформатор, 
1 юли 1878

в.  Какво ще правят онези, които се стремят към надмощие в христи-
янския живот? 1 Коринтяни 9:25

      „Истинското въздържание ни учи да изоставим изцяло всичко вредно 
и да употребяваме разумно това, което е здравословно.“ Въздържание, с. 138
      „Единственият безопасен начин е да не докосваме, да не вкусваме, да 
не  употребяваме чай, кафе, вино, цигари, опиум и алкохолни напитки. (…)
     „Нека никога не приемаме чаша алкохолно питие. Нека никога да не го 
докосваме.“ Въздържание, с. 163

      „Младежите и децата трябва да са осветлени върху действието на алко-
хола, тютюна и други подобни отрови, които увреждат тялото, помрачават 
ума и покваряват душата. Трябва да им се обясни добре, че този, който 
употребява тези неща не може да запази за дълго време в пълнота силата 
на своите физически и морални способности.“ Възпитание, с. 220, 221
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Четвъртък                                                                                          23 април

5.  „СВЯТО И ПРЕПОДОБНО Е НЕГОВОТО ИМЕ“

а.  Защо беше записан грехът на Надав и Авиуд? Римляни 15:4 Какво 
можем да научим от този случай?

      „Бог възнамеряваше да научи народа Си да пристъпва към Него с по-
чит и благоговение точно по посочения от Него начин. Той не можеше да 
приеме частично послушание. В това тържествено време за поклонение 
не бе достатъчно да бъде направено почти всичко, както Той бе наредил. 
Бог е произнесъл проклятие за хората, които отхвърлят Неговите заповеди 
и не различават обикновените от святите неща.“ Патриарси и пророци, с. 241

б.  Какви мъже призовава Господ да заемат длъжности със свещена 
отговорност? 1 Петрово 1:15, 16;  2:9

      „Христовият проповедник трябва да бъде чист в думи и дела. Той вина-
ги трябва да помни, че държи боговдъхновеното Слово – думите на  Све-
тия Бог. Също така трябва да помни, че стадото  е поверено на неговата 
грижа и че той трябва да  представя всеки случай на Исус и да умолява за 
него, подобно на  Христос пред Отец. Бях насочена към времето на изра-
илевите чада и видях колко чисти и святи трябваше да са свещениците в 
светилището, тъй като поради служенето си биваха довеждани до близка 
връзка с Бога. Онези, които служат, трябва да са святи, чисти и безукорни 
или Бог ще ги унищожи. Бог не се е променил.“ Опитности и видения, с. 95, 96

Петък                                                                                                    24 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо понякога внасяме собствените си мнения и егоистични идеи 
в Божието дело?

2. Какво е необходимо, за да се избегне поставянето на свещени и 
обикновени неща на едно и също ниво?

3. Кога трябва да се научим на самоконтрол? Защо?
4. Защо Бог иска днес да съм строг въздържател?
5. Защо благоговението е толкова важно? Къде започва това? Как?

               Урок 4  25 април 2020
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                                                                                           2 май 2020 г.

Дарения от първата събота
за молитвен дом в Маиладхуту-
рай, Тамил Наду, Индия

    Маиладхутурай е най-големият 
град в Негапатинамската област на 
Тамил Наду в най-южната част на 
Индия. Това е данъчната централа 
на Маиладхутурай (административна 
област). Маиладхутурай служи като железопътен възел покрай главната 
линия, свързваща град Чинай с Тиручирапали (познат също като Тричи). 
Маиладхутурай е разположен на 281 км от Чинай и на 130 км от Тиручира-
пали, в едно пространство от 11.27 кв км. Разположен на разстояние само 
24 км от залива на Бенгалското крайбрежие, градът е 10 метра над морско-
то равнище. През него тече река Кавери, разделяйки го на Утара Мейурам 
и Мейурам пропер. Земеделието е най-широко практикуваното занимание 
в този тропически регион с около 15% от цялото работно население, анга-
жирано в занаяти и 25% в други търговски дейности.
     Според статистическите данни от 2011 г. Маиладхутурай има около един 
милион население. Главната религия в Маиладхутурай е хиндуизмът, а та-
мил е най-говоримият език. Според религиозното статистическо преброя-
ване от 2011 г. в Маиладхутурай има 88.69% хиндуси, 6.38% мюсюлмани, 
4.19% християни, 0,04% сикхи, 003% будисти, 0.32% джайнисти и 0.35% 
последователи на други религии.
     Първата ангелска вест от Откровение 14 има „вечното благовестие, кое-
то да прогласява на обитаващите по земята и на всеки род и племе, език и 
народ“ (Откр. 14:6). За напредъка на Господното дело да свети като светли-
на в тази главно езическа област, братята тук вече са закупили едно малко 
парче земя с наши собствени средства. Ние съдействаме да продължава 
напредъка на тази жизнена вест – евангелието заедно с медицинското ми-
сионерско дело, което да действа като Божия помощна ръка в служенето 
на души, измъчени и в тъмнина.
       Предвид належащата нужда от финансови средства да се завърши 
този проект, ние смирено молим в името на Исус Христос за помощ, за да 
можем да имаме възможност да изградим тази църковна къща за богослу-
жение и лекуване на болни. Молим нашите братя и сестри да дадат щедро 
за този проект. Господ да благослови всеки един от вас за любезната ви 
помощ. Благодарим предварително за дарението ви.

                                 Вашите братя и сестри от Маиладхутурай
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Отпътуване от Синай
     „А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука на нас, 
върху които са стигнали последните времена.“ (1 Коринтяни 10:11)    

     „Постоянните роптания на израилтяните и възмездието, въздавано  от 
Божия гняв заради техните престъпления, са записани в свещената ис-
тория за полза на Божия народ, който ще живее след тях на земята, но 
по-конкретно като предупреждение за онези, които ще живеят в края на 
времето.“ История на изкуплението, с. 105

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 252-260 (33. От Синай 
до Кадис)

Неделя                                                                                                    26 април

1.  ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ПУСТИНЯТА

а.  Защо Мойсей покани Овав да придружи израилевия народ? Прие 
ли той поканата? Числа 10:29-31; Съдии 1:16;  4:11

      „От това племе (кенейците) бе братът на Сепфора, Мойсеевата жена, 
Овав, който бе придружил израилтяните в пътуването им през пустинята 
и им бе оказал ценна помощ със своето познаване на страната.“ Патриарси 
и пророци, 435

б.  Какви молитви отправяше Мойсей, когато облакът се вдигаше и 
ковчегът тръгваше напред и когато отново спираше? Числа 10:35, 36

      „Самият Бог направляваше израилтяните във всичките им пътувания. 
Мястото на стана Той посочваше чрез спиране на облачния стълб. Ако 
трябваше да останат в стана, облакът спираше над светилището. Когато 
трябваше да продължат пътя си, облакът се вдигаше високо над свеще-
ната скиния. Тържествен сигнал отбелязваше и спирането, и тръгването.“  
Пак там, с. 253
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Понеделник                                                                                           27 април

2.  ОТНОВО ОПЛАКВАНЕ

а.  През каква земя пътуваше израелският народ, след като напусна 
Синай? Защо? Второзаконие 8:15, 16  Еремия 2:6

     „Напред пътят ставаше все по-труден. Минаваше през каменни клису-
ри и гола пустош. Навсякъде ги обкръжаваше голямата пустиня - “страна 
пуста и пълна с пропасти, (...) страна безводна и покрита с мрачна тъм-
нина, (...) страна, по която не минаваше човек и гдето човек не живееше” 
(Еремия 2:6). Скалистите дефилета наблизо и далеч се изпълниха с мъже, 
жени и деца, с животни и коли, с дълги редици стада и добитък. Пора-
ди това се напредваше бавно и уморително и множествата след дългото 
стануване не бяха подготвени да понесат опасностите и неудобствата на 
пътя.“ Патриарси и пророци, с. 254

б.  Какво се случи, когато народът започна да се оплаква от неудоб-
ствата по пътя? Числа 11:1-3

      „След тридневен път се чуха открити оплаквания. Те идваха от смесено-
то множество, което не се бе съединило напълно с Израил и някои от него 
постоянно търсеха причини за недоволство. Роптаещите не одобряваха 
посоката на пътуването и постоянно намираха грешки във водачеството 
на Мойсей, макар да знаеха добре, че и той като тях следваше облака. 
Недоволството бе заразително и скоро се пръсна из целия лагер.“ Пак там
      „Те (израилевият народ)  получиха голяма светлина, като видяха вели-
чието, силата и милостта на Бога. Затова сега тяхното неверие и недовол-
ство им навлякоха по-голям грях. Нещо повече, според завета с Йехова се 
изискваше те да Го приемат за свой Цар и да се подчиняват на авторитета 
Му. Сега недоволството им бе бунт, който трябваше да получи съответно 
и значително наказание, за да бъде Израил опазен от анархия и разру-
ха.   “(...) Господният гняв пламна против людете и Господ порази людете с 
много голяма язва” (виж Числа 11 гл.). Най-виновните от роптаещите бяха 
погубени със светкавица от облака.“ Пак там, с. 255
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Вторник                                                                                                28 април

3.  ЛАМТЕНЕ ЗА МЕСО

а.  Какво беше следващото оплакване на израилтяните и с кого започ-
на роптанието? Числа 11:4-6; Псалм 78:18-20

      „По време на робството си в Египет израилтяните бяха принудени да се 
задоволяват с най-лека и проста храна, а изостреният апетит, възбуден от 
лишенията и тежкия труд, я правеше вкусна. Но много от намиращите се 
сега между тях египтяни бяха свикнали с по-луксозна храна и първи се оп-
лакаха. При даването на манната точно преди Израил да стигне до Синай, 
Господ им бе дал месо в отговор на недоволството им, само за един ден.
     Бог можеше лесно да им даде месо, както ги снабдяваше с манната, но 
за тяхно добро им бе наложено ограничение. Целта Му бе да ги насища 
с храна, по-добра от нездравословните ястия, с които мнозина бяха свик-
нали в Египет. Извратеният апетит трябваше да се оздрави, за да могат 
людете да се радват на храната, първоначално определена за човека - 
плодовете на земята, които Бог даде на Адам и Ева в Едем. Поради тази 
причина израилтяните бяха лишени в голяма степен от животинска храна.“ 
Патриарси и пророци, с. 254, 255
      „Състоянието на ума до голяма степен зависи от здравето на тялото 
и особено от здравето на храносмилателните органи. За да храни народа 
Си, Господ не възнамеряваше да ги снабдява в пустинята с месна хра-
на, понеже знаеше, че употребата на такава диета ще създаде болести и 
непокорство. За да промени нрава им и да активизира по-висшите сили 
на ума, Той отстрани от тях плътта на умрели животни. Даде им ангелска 
храна, манна от небето.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1112, 1113

б.  Как беше задоволено искането им за месна храна и какви бяха ре-
зултатите? Числа 11:31-34; Псалм 78:26-32

      „Бог даде на людете Си не най-полезното за тях, защото го искаха на-
стоятелно. Те не желаеха да се задоволят с храната, която бе за тяхно до-
бро. Бунтовните изисквания бяха удовлетворени, но хората бяха оставени 
да понесат резултатите. Празнуваха невъздържано и невъздържаността 
им бързо бе наказана.“ Пак там, с. 257
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Сряда                                                                                                       29 април

4.  ЕДНА ПОУКА ЗА НАС

а.  Тъй като израилтяните бяха вече свикнали на обикновена, прос-
та храна, кое първоначално предупреждение пренебрегнаха? Изход 
23:2 (първата част) Какво трябва да правим когато сме изкушени да 
роптаем и се оплакваме относно Божиите пътища? Псалм 107:21, 22; 
Филипяни 4:6, 7

б.  Кой друг урок трябва да научим от бунтовното поведение на Изра-
ил в пустинята? 1 Коринтяни 10:5, 6

    „Бог изведе израилтяните от Египет, за да ги настани в Ханаанската 
земя като чист, свят и щастлив народ. С тази цел Той ги подложи на дисци-
плина за тяхно добро и за доброто на потомството им. Ако доброволно се 
откажеха от апетита си, послушни на мъдрите Му ограничения, слабостта 
и болестите щяха да бъдат непознати сред тях, а потомците им щяха да 
притежават и физическа, и умствена сила. Щяха да имат ясно схващане 
за истината и греха, остра проницателност и ясна мисъл. Но нежеланието 
им да се подчинят на Божиите ограничения и изисквания в голяма степен 
им попречи да постигнат високия стандарт, който Господ желаеше да дос-
тигнат, и да получат благословенията, които бе готов да им даде.“ Патриарси 
и пророци, с. 255

в.  Какво се нуждаем да направим, за да сме сигурни, че не ламтим за 
лоши неща? Римляни 13:14

      „Трябва да се борим срещу греховете, които воюват против душата. Не 
можете със собствена сила да вършите тази работа, но елате при Исус с 
вяра. Той ще ви помогне и укрепи да отстраните лошите наклонности и ще 
ви облече с истинската красота на Неговия характер. Увещавани сме да се 
облечем с Исус Христос. Семпла вяра и послушание вървят ръка за ръка. 
Вашата вяра без послушание спрямо Божия свят закон няма стойност, но 
послушанието към Бога и вяра във великата принесена жертва, че Него-
вата кръв бе пролята за вас и ще приемете праведността на Христос,  ще 
ви направи победител. Доверете се на Исус Христос и Той ще ви направи 
повече от победители.“ Младежки наставник, 18 август 1886
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Четвъртък                                                                                        30 април

5.  ОТРОВАТА НА ЗАВИСТТА

а.  Какво се случи в Асирот, което разкри характера на Аарон и Мари-
ам, за разлика от този на Мойсей? Числа 12:1-9

      „Бог бе избрал Мойсей, вложил бе Духа Си в Него, а Мариам и Аарон 
със своето недоволство бяха виновни за невярност не само към посочения 
им земен водач, но и към самия Бог. Бунтовните подбудители бяха поста-
вени лице с лице с Мойсей. (…) Твърдението им, че имат пророчески дар, 
не бе отхвърлено. Бог им бе говорил чрез видения и сънища, но колкото за 
Мойсей - Господ сам заяви за него, че е “верен в целия Ми дом” и че има 
с него най-голяма близост. Бог говореше с Мойсей “уста с уста.” Патриарси 
и пророци, с. 259

б.  Как Господ показа неодобрението Си и как наказанието на Мариам 
беше смекчено, когато Мойсей отправи молба за нея? Числа 12:10-16

      „Завистта е една от най-отявлените сатанински черти, която може да 
съществува в човешкото сърце и характерът ѝ е най-заразителен. Мъдре-
цът казва: “Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да 
устои пред завистта?” (Пр. 27:4). (…) 
      Не бива да смятаме, че е незначително нещо да говорим зло за другите 
или да ставаме съдии на техните подбуди и действия. (…)
     Ние трябва да уважаваме почетените от Бога. Съдбата, постигнала 
Мариам, трябва да бъде упрек за всички, които се отдават на ревност и 
недоволстват против натоварените от Бога с бремето на Неговото дело.“ 
Пак там, с. 259, 260

Петък                                                                                                        1 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как Бог водеше Своя народ в техните пътувания? Как ни води Той 
днес?

2. Защо беше толкова греховно израилтяните да се оплакват относ-
но това как ги води Мойсей?

3. Защо Бог иска от нас да следваме една семпла вегетарианска ди-
ета днес?

4. Какви благословения идват от себеотрицанието в апетита?
5. Как понякога сме завистливи подобно на Мариам?
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     Урок 6                                                                                           9 май 2020 г.

Бунтът при Кадис
      „Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно 
Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потом-
ството му ще я наследи.“ (Числа 14:24)

    „Господ обеща да пожали Израил от непосредствено изтребване, но 
поради неверието и страхливостта му не пожела да изяви силата Си, за 
да подчини неприятелите му. Затова в милостта Си му показа единствения 
безопасен път - да се върне към Червено море.“ Патриарси и пророци, с. 263, 264

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 261-266 (34. Дванадесе-
тте разузнавачи)

Неделя                                                                                                          3 май

1. ИЗПРАТЕНИ СЪГЛЕДВАЧИ В ХАНААН

а.  С каква цел бяха изпратени съгледвачи от Кадис в ханаанската 
земя? Всъщност, чия идея беше да отидат съгледвачи в ханаанската 
земя? Числа 13:1-3, 17-20; Второзаконие 1:20-25

б.  След колко дни съгледвачите се върнаха в Кадис и какви видими 
знаци за плодородието на земята донесоха? Числа 13:21-26

     „Те отидоха и разгледаха цялата земя, като влязоха през южната гра-
ница и стигнаха до северния край. Върнаха се след четиридесет дни. На-
родът на Израил лелееше големи надежди и очакваше съгледвачите с 
растящо нетърпение. Новината, че са се върнали, се разнесе от племе на 
племе и бе посрещната с радост. Всички се втурнаха да видят тези, които 
благополучно бяха избягнали опасностите на своето начинание. Съглед-
вачите донесоха плодове, показващи плодородието на земята.“ Патриарси 
и пророци, с. 261
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Понеделник                                                                                              4 май

2.  ДОКЛАДИТЕ НА СЪГЛЕДВАЧИТЕ

а.  Какъв доклад донесоха десет от съгледвачите? Числа 13:27-29, 31-33

      „(Десетте съгледвачи) Бяха намислили да обезкуражат всяко усилие за 
превземане на Ханаан. Изопачиха истината, за да подкрепят собственото 
си безбожно влияние. (…) Но отдали сърцата си на неверие, хората сами 
се поставиха във властта на Сатана и никой не можеше да каже докъде 
щеше да ги доведе той.“ Патриарси и пророци, с. 262

б.  Какъв беше отговорът на Халев и Исус Навин? Числа 13:30; 14:6-9 
Коя е една от нашите най-големи нужди днес?

     „Халевовци са били нужни в различните периоди от историята на на-
шето дело. Днес са нужни напълно предадени мъже, мъже, които следват 
напълно Господа, мъже, които не са склонни да мълчат, когато трябва да 
говорят, които са верни на принципа като стомана, които не се стремят 
да се изтъкнат, но които ходят смирено с Бога; търпеливи, любезни, вни-
мателни, учтиви, мъже, които разбират, че науката на молитвата е да се 
упражнява вяра и да показва дела, които ще говорят за слава на Бога и за 
доброто на Неговия народ.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1113

в. Как прие народът противоречивите доклади на съгледвачите? Чис-
ла 14:1-4, 10

     „Надеждата и куражът отстъпиха място на страхливо отчаяние. Кога-
то съгледвачите изразиха чувствата на собствените си невярващи сърца, 
изпълнени с обезкуражение под влиянието на Сатана, неверието им хвър-
ли мрачна сянка върху събранието и могъщата Божия сила, така често 
проявявана в полза на избрания Му народ, бе забравена. Народът не се 
спря да помисли, не разсъди, че Този, Който го бе водил досега, щеше със 
сигурност да му даде земята. Не си спомни как чудно го бе избавил от по-
тисниците му, прорязвайки пътека през морето и унищожавайки преслед-
ващите го фараонови множества.“ Патриарси и пророци, с. 262
    „Бързо последваха бунт и открито недоволство, защото Сатана се бе 
разразил и народът сякаш бе лишен от разум.“ Пак там
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Вторник                                                                                                       5 май

3.  НАРОДЪТ НЕДОВОЛСТВА

а.  Как постъпиха Мойсей и Аарон, когато видяха, че народът беше 
приел доклада на страхливите и се беше разбунтувал? Числа 14:5

      „В смирение и тревога “Мойсей и Аарон паднаха на лицата си пред 
цялото множество на обществото израилтяни”, не знаейки какво да сто-
рят, за да ги върнат от тяхното безразсъдно и гневно намерение. Халев и 
Исус Навин се опитаха да успокоят безредието. С раздрани дрехи в знак 
на скръб и неодобрение се втурнаха сред хората и ясните им гласове се 
чуха над бурята от бунтовни оплаквания. “Земята, през която минахме, за 
да я съгледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа 
към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде - земя, гдето 
текат мляко и мед. Само недейте въстава против Господа, нито се бойте 
от людете на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли 
от върху тях, а Господ е с нас; не бойте се от тях!” Патриарси и пророци, с. 263

б.  Как се намеси Господ в този критичен момент и какво каза Той? 
Числа 14:10-12

      „Неверните съгледвачи отхвърлиха с висок глас свидетелството на 
Халев и Исус и се вдигна рев двамата да бъдат убити с камъни. Безумната 
тълпа грабна предмети, с които да убие тези верни мъже. Хората се втур-
наха с диви викове, когато изведнъж камъните паднаха от ръцете им, обзе 
ги ужас и се разтрепериха от страх. Бог се намеси, за да възпре убийстве-
ното им намерение. Славата на Неговото присъствие като горяща светли-
на освети скинията. Целият народ видя Господния знак. Един по-могъщ от 
тях се разкри и никой не се осмели да продължи съпротивата си. Далите 
неверен доклад съгледвачи се наведоха раболепно, обзети от ужас и със 
затаен дъх влязоха в шатрите си.“ Пак там, с. 263

в.  Застъпвайки се пред Господ, каква причина представи Мойсей, за 
да прости Господ и да пощади израилевия народ? Числа 14:13-19
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Сряда                                                                                                             6 май

4.  НЕДОВОЛНИТЕ СА НАКАЗАНИ

а. Каква присъда произнесе Господ против недоволните и бунтовни-
те? Числа 14:22, 23, 29-33

     „В бунта си народът бе възкликнал: “...в тая пустиня да бяхме измрели!” 
Сега това пожелание щеше да се изпълни. (…) Както съгледвачите бяха 
прекарали четиридесет дни в пътуването си, така израилевите множества 
трябваше да скитат в пустинята четиридесет години.“ Патриарси и пророци, 
с. 264

б.  Как Бог наказа десетте съгледвачи, които дадоха лошия доклад? 
Числа 14:36, 37

     „Когато Мойсей извести на людете божественото решение, гневът им 
се смени с оплакване. Те знаеха, че наказанието им е сигурно. Десетте не-
верни съгледвачи, божествено поразени от язвата, умряха пред очите на 
целия Израил, а в тяхната участ народът прочете собствената си съдба.“ 
Пак там

в.  Какъв грях от самонадеяност извършиха недоволните на следва-
щия ден и с какви последици? Числа 14:39-45

    „Накрая, принудени да се подчинят, останалите живи се върнаха и пла-
каха пред Господа, но Господ не послуша гласа им, нито им даде ухо (Вто-
роз. 1:45). Значителната победа вдъхнови за решителна съпротива непри-
ятелите на Израил, чакали досега с трепет наближаването на това могъщо 
множество. Всичко, което бяха слушали, че Бог бе извършил за Неговия 
народ, сметнаха сега за лъжа и разбраха, че няма защо да се боят. Това 
първо поражение на Израил вдъхна на ханаанците смелост и решител-
ност и значително увеличи трудностите на похода. На Израил не оставаше 
нищо друго освен да се отдръпне към пустинята пред лицето на триумфи-
ращите си врагове, знаейки, че там трябва да бъде гробът на цяло едно 
поколение.“ Пак там, 266
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Четвъртък                                                                                                 7 май

5.  НЕЗАСЛУЖАВАЩИ БОЖИЕТО СЪЖАЛЕНИЕ

а.  Кой вид покаяние води до спасение? 2 Коринтяни 7:10 Какво от-
състваше в скръбта на израилтяните?

    „Сега изглеждаше като че се покайват искрено за грешното си пове-
дение. Но те тъгуваха повече поради резултата от злата си постъпка, от-
колкото от съзнание за собствената си неблагодарност и непослушание. 
Когато разбраха, че Бог не се смили да отмени заповедта Си, упоритостта 
им се надигна отново и заявиха, че не искат да се връщат в пустинята. 
Нареждайки им да се отдалечат от земята на враговете им, Бог изпита пре-
стореното им подчинение и доказа, че не бе истинско. (…) Сърцата им оста-
наха непроменени и търсеха само повод, за да се разбунтуват отново. (…)
       Ако бяха съжалили, когато грехът им бе вярно изложен, тази присъда 
нямаше да бъде произнесена. Но те жалеха за наказанието. Скръбта им 
не бе породена от покаяние и не можеше да бъде повод за отменяне на 
присъдата им.“ Патриарси и пророци, с. 264

б.  Кое придружава истинското покаяние? Деяния 3:19

      „За да стои опростен грешникът, трябва да извърши покаяние пред 
Бога, Чийто закон е бил престъпен и с вяра в Христос, Неговата изкупи-
телна жертва. Без истинско покаяние не може да има истинско обръщане.“ 
Духът на пророчеството, т. 4, с. 298

Петък                                                                                                         8 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво беше показано чрез факта, че народът беше нетърпелив да 
изпрати съгледвачи, които да огледат страната?

2. Как неверието повлия на десетте съгледвачи и на събранието 
като цяло? Как можем да покажем същото неверие?

3. Как един истински водач се опита да противодейства на делото 
на недоволните?

4. Бихте ли желали Бог да приеме думите ви, когато говорите при-
бързано?

5. Ако наистина съжалявам за греховете ми, до какво ще доведе 
това в собствения ми живот?
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     Урок 7                                                                                            16 май 2020 г.

Бунтът на Корей, Датан и Авирон
       „Вдигнаха се против Моисей, с двеста и петдесет човеци от изра-
илтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити 
мъже.“ (Числа 16:2)

      „Предишният бунт бе просто народно брожение, надигнало се от вне-
запен импулс на развълнуваното множество. Но сега бе образувано дъл-
боко съзаклятие с решително намерение да се събори авторитета на из-
браните от самия Бог водачи.“ Патриарси и пророци, с. 267

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 267-274 (35. Бунтът на 
Корей)

Неделя                                                                                                   10 май

1.  ЗАГОВОР

а.  Какъв заговор се направи всред израилтяните, докато бяха раз-
дразнени от Господното решение, че ще трябва да се скитат в пус-
тинята четирисет години? Кои бяха главните заговорници? Числа 
16:1-3

б.  Какъв тест предложи Мойсей на заговорниците, за да се докаже 
Божието призвание? Числа 16:4-7, 16-18 Защо народът беше така 
склонен да симпатизира на бунтовниците?

      „За грешащите и заслужаващите укор няма нищо по-приятно от това 
да получат съчувствие и похвала.“ Патриарси и пророци, с. 268
      „Народът мислеше, че ако Корей ги води, насърчава и набляга на пра-
ведните им дела, вместо да им напомня за неуспехите им, щяха да имат 
едно много мирно, успешно пътуване и без съмнение щеше да ги води 
не насам и натам в пустинята, но в обещаната земя. Казаха, че Мойсей е 
това, което им беше казано, че не могат да отидат в страната и че Господ 
не е казал така.“ Духовни дарби, 4а, с. 31
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Понеделник                                                                                                11 май

2. АПЕЛИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА МОЙСЕЙ

а.  Как се опита Мойсей да разисква с главните бунтовници и в какво 
го обвиниха те? Числа 16:8-15

    „Датан и Авирон не бяха заели толкова дръзка позиция както Корей. 
Надявайки се, че може да се отдръпнат от заговора, без да се покварят 
напълно, Мойсей ги повика при себе си, за да чуе обвиненията им против 
него. Но те не пожелаха да дойдат и нахално отказаха да признаят авто-
ритета му. (…)
      Така за картината на своето робство те използваха същия израз, с който 
Господ бе описал обещаното им наследство. Обвиниха Мойсей, че дейст-
вал престорено уж под божествено ръководство, за да наложи по такъв 
начин авторитета си. (…)
     Очевидно симпатиите на народа бяха на страната на недоволната гру-
па, но Мойсей не направи усилие да се оправдае. В присъствието на съ-
бранието той тържествено призова Бога да засвидетелства чистотата на 
подбудите и правотата на поведението му и усърдно Го помоли да бъде 
негов Съдия.“ Патриарси и пророци, с. 270

б.  Какви усилия положиха Мойсей и Аарон да спасят обществото от 
унищожение? Числа 16:22-30 Какъв беше резултатът от техните уси-
лия?

      „Но те паднаха на лицата си и възкликнаха: “О, Боже, Боже на духовете 
на всяка твар! Ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото 
общество?”
      Корей се бе отдръпнал от събранието, за да се присъедини към Датан 
и Авирон, когато Мойсей, придружен от седемдесетте старейшини слезе 
с последно предупреждение към мъжете, отказали да дойдат при него. 
Множеството го последва и преди да предаде вестта си, Мойсей заяви на 
народа: “Отстъпете, моля ви се, от шатрите на тия нечестиви човеци и не 
се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехо-
ве.” Всички послушаха предупреждението, тъй като усещаха надвиснало 
наказание. Главните бунтовници се видяха изоставени от хората, които 
бяха подмамили, но упоритостта им остана непоклатима. Те стояха със 
семействата си пред входовете на своите шатри, сякаш противейки се на 
божественото предупреждение.“ Пак там
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Вторник                                                                                                      12 май

3.  БУНТОВНИЦИТЕ НАКАЗАНИ

а.  Каква съдба сполетя бунтовниците? Числа 16:31-35

      „Погледите на целия Израил бяха насочени към Мойсей и всички стояха 
в ужас и очакване на това, което щеше да се случи. Когато той спря да го-
вори, твърдата земя се разтвори и бунтовниците потънаха надолу в ямата 
живи, с всичко, което им принадлежеше, и “погинаха отсред обществото”. 
Народът побягна, укорявайки се за съучастие в греха им.
    Но съдбата още не бе свършила. Огнени светкавици от облака убиха 
двеста и петдесетте мъже, принесли тамян. Тези мъже не бяха от инициа-
торите на бунта, затова не бяха унищожени заедно с главните заговорни-
ци, а им бе позволено да видят края им, за да се покаят. Но те съчувстваха 
на бунтовниците и споделиха съдбата им.“ Патриарси и пророци, с. 271

б.  Как знаем, че Бог не наказва безогледно? Кой беше пощаден? Вто-
розаконие 24:16; Числа 26:9-11; 1 Летописи 9:19 Какви уроци можем да 
научим от това?

      „Децата не бяха осъдени поради греха на техните родители, но когато, 
въпреки познанието на светлината, която бе дадена на техните родите-
ли, те отхвърлиха и допълнителната такава, дадена специално за тях, те 
станаха съучастници на същите грехове и допълниха мярката на техните 
беззакония.“ Великата борба, с. 21
    „Когато Мойсей умоляваше Израил да избегне идещото унищожение, 
божествената съдба все още можеше да се възпре, стига Корей и друга-
рите му да се бяха покаяли и да бяха потърсили прощение. Но твърдата 
им упоритост запечата обречеността им. (…) Но Бог в голямата си милост 
разграничи водачите на бунта от подведените от тях. На народа, оставил 
се да бъде подмамен, още веднъж бе позволено покаяние. Дадено му бе 
неопровержимо доказателство, че грешеше и че Мойсей бе прав. Забеле-
жителната проява на Божията сила отстрани всяко съмнение.“ Патриарси и 
пророци, с. 271

в.  Какви кадилници бяха употребени от бунтовниците? С каква цел? 
Числа 16:36-40
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Сряда                                                                                                           13 май

4.  НАРОДЪТ НАКАЗАН

а. Въпреки доказателствата, които бяха дадени на обществото, какъв 
курс на действие следваха те спрямо Мойсей и  Аарон на следващия 
ден? Числа 16:41

    „Едва ли е възможно човеци да оскърбят по-силно Бога от това, да 
презрат и отхвърлят инструментите, които Той използва за спасението им. 
Израилтяните сториха не само това, но и възнамериха да предадат на 
смърт Мойсей и Аарон. И въпреки това не осъзнаваха нуждата да потър-
сят прощение от Бога за тежкия си грях. Тази нощ на изпитание прекараха 
не в покаяние и признание, а в измисляне на начини, с които да оспорят, 
че са най-големите грешници. Още таяха омраза към посочените от Бога 
мъже и се подготвиха да се съпротивят на авторитета им. Сатана бе готов 
да изкриви тяхното мислене и сляпо да ги води към унищожение.“ Патри-
арси и пророци, с. 271

б.  По какъв начин Господ се намеси още веднъж със строго наказа-
ние и какво направиха Мойсей и Аарон, за да предотвратят присъда-
та? Числа 16:44-49

    „Даже след като Бог протегна ръката Си и погълна престъпниците и 
хората избягаха в палатките си с ужас, техният бунт не бе излекуван. Дъл-
бочината на недоволството им се изяви и под Господната присъда. На су-
тринта, след унищожението на Корей, Датан и Авирон и съучастниците им, 
хората дойдоха при Мойсей и Аарон, казвайки: „Вие избихте Господните 
люде“. За това лъжливо обвинение срещу Божиите служители хиляди по-
вече бяха убити, защото в тях имаше грях, възторг и самонадеяна злона-
мереност.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1114    
    „Вината за греха не лежеше върху Мойсей и затова той не се уплаши и 
не побърза да побегне и да остави обществото да загине. Забави се, про-
явявайки в тази ужасна криза истинската заинтересованост на пастир към 
повереното на грижата му стадо. Застъпи се Божият гняв да не унищожи 
избрания Негов народ. Чрез ходатайството си възпря ръката на отмъще-
нието, за да не бъде погубен напълно непослушният, бунтовен Израил. (…)
      Когато димът от тамяна се въздигна, молитвите на Мойсей в скинията 
се възвисиха към Бога и язвата бе прекратена. Но чак след като 14 000 
израилтяни паднаха мъртви в доказателство за вината на недоволството и 
бунта.“ Патриарси и пророци, с. 272
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Четвъртък                                                                                            14 май

5.  СВИДЕТЕЛСТВО СРЕЩУ БУНТА

а.  Кой тест реши завинаги въпроса със свещенството и къде беше 
запазен Аароновият жезъл като свидетелство? Числа 17:1-11

     „Всички забележителни промени в жезъла настъпиха в една нощ, за 
да ги убедят, че Бог решително прави разлика между Аарон и останалите 
израилеви чада.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1115

б.  Какво е предупреждението за нас от този голям бунт? 1 Коринтяни 
10:10, 11

      „Не съществуват ли и днес същите злини, положили основата на Коре-
евото падение? Гордостта и амбицията са широкоразпространени и спота-
ени в сърцата. Те дават път на завист и жажда за върховенство; душата се 
отчуждава от Бога и несъзнателно се оттегля към редиците на Сатана. По-
добно на Корей и неговите сподвижници мнозина, дори наричащи себе си 
Христови последователи, мислят, планират и действат с такова желание 
за себевъздигане, че за да спечелят одобрението и подкрепата на народа, 
са готови да изопачат истината, да представят фалшиво Господните слуги 
и дори да ги обвинят в долните и себелюбиви подбуди на собствените си 
сърца. С упорито повтаряне на лъжата, и то без никакви доказателства, те 
най-накрая стигат дотам сами да я повярват. Докато се опитват да унищо-
жат доверието на народа в посочените от Бога мъже, те наистина вярват, 
че вършат добро дело и Божия служба.“ Патриарси и пророци, с. 273

Петък                                                                                                           15 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кое положение е приятно на естественото сърце, когато сме в не-
правда?

2. Когато Дотан и Авирон отказаха да дойдат и разговарят с Мойсей, 
кое беше показателно за техните семейства, стоящи близо до тях?

3. Какъв урок можем да научим от Божието отношение към децата 
на Корей? 

4. Какъв беше откликът на народа след унищожението на Корей, Да-
тан и Авирон?  Защо това отношение е толкова опасно?

5. Кое подхранвано отношение лежи в основата на бунта срещу Бога?
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Скитане из пустинята
      „И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през 
тия четирисет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за 
да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или 
не.“ (Второзаконие 8:2)

       „Целта на скитането из пустинята не бе само наказание за бунтовници-
те и недоволстващите, но и дисциплина за растящото поколение, подготов-
ка за неговото влизане в обещаната земя.“ Патриарси и пророци, с. 275

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 275-278 (36. В пустиня-
та)

Неделя                                                                                                         17 май

1.  ЕДНО ОТЛОЖЕНО ВЛИЗАНЕ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ

а.  Колко дълго израилевите чада скитаха в пустинята преди да дой-
дат отново до Кадис и пресекат потока Заред? Второзаконие 2:14 
Защо това отне толкова дълго време?

    
    „Бог даде неоспоримо доказателство, че Той управлява в небесата и 
бунтът бе наказан със смърт. Само двама от онези, които напуснаха Еги-
пет като възрастни видяха обещаната земя. Скитанията на народа бяха 
продължени, докато останалите бяха заровени в пустинята.“ Библейски ко-

ментар, т. 1, с. 1113      
    „Ако бяха послушали наставленията, дадени от Мойсей, нито един от 
онези, които потеглиха от Египет, ни би паднал в пустинята жертва на бо-
лест или смърт. Те бяха под един сигурен Водач. Христос беше се обещал 
да ги води безопасно до обещаната земя, ако бяха следвали Неговото во-
дачество. Това голямо множество, наброяващо повече от милион души, 
беше под прякото Му ръководство. Те бяха Негово семейство. Той се инте-
ресуваше за всеки един от тях.“ Пак там, с. 1118
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Понеделник                                                                                               18 май

2.  БОГ СЕ ГРИЖИ И НАСТАВЛЯВА

а.  Какви доказателства имаме за Божията грижа за Неговия народ 
през време на пътуването в пустинята? Неемия 9:19-21; Псалм 105:37

б.  Как пътуването в пустинята бе една дисциплина за подрастващото 
поколение? Второзаконие 8:2, 3

    „Бог определи тези усамотени пътувания през пустинята, за да може 
Неговият народ да добият опитност в понасянето на трудности и когато са 
в опасност, да могат да знаят, че имат помощ и освобождение единствено 
в Бога. Така те можеха да се научат, да знаят и да се доверяват на Бога и 
да Му служат с жива вяра.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 409
    „Много скъпи уроци се запечетваха в умовете на народа при пътуванията 
му и посредством песните. (…)  По Божие нареждане, дадените на Синай 
заповеди, придружени с Божии обещания и чудни изявления на Неговата 
сила за тяхното избавление, се изразяваха с песни и се пееха придружени 
с музикални инструменти.
    По този начин мислите им се издигаха над трудностите и изпитанията 
на пътуването, бунтовният дух се укротяваше и успокояваше, принципите 
на истината се втълпяваха в ума и вярата се укрепваше.“ Възпитание, с. 36

в.  Коя беше главната причина загдето много от израилтяните не мо-
жаха да влязат в обещаната земя? Как можем да избегнем ние изпада-
нето в същия грях? Евреи 3:7-14

     „Не беше по волята на Бога Израил да обикаля четирисет години из пус-
тинята. (…) Също така не беше волята на Бога, че Христовото пришествие 
да се забави тъй много и народът Му да трябва да остане още толкова 
много години в този грешен и обременен с грижи свят. Но неверието раз-
деляше хората от Бога. Когато те се отказаха да извършат делото, което 
Той им беше отредил, други бяха призвани да разгласят вестта. От милост 
към света Христос забавя Своето идване, за да се даде на грешниците 
възможност да чуят предупреждението и в него да намерят прибежище от 
Божия гняв, който трябва да се излее.“ Великата борба, с. 375, 376
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Вторник                                                                                                       19 май

3. ВЛИЯНИЕТО НА НЕОБЪРНАТИТЕ

а.  Коя класа хора често доказва, че са смутители?  Числа 11:4

      „Смесеното множество, излязло с израилтяните от Египет, бе източник 
на постоянни изкушения и тревоги. То твърдеше, че е отхвърлило идоло-
поклонството, че се покланя на истинския Бог. Но ранното възпитание и 
подготовка бяха оформили навиците и характера на тези хора и те бяха 
повече или по-малко покварени от идолопоклонство и от непочтителност 
към Твореца. Те най-често повдигаха спор и първи се оплакваха, като 
заквасваха стана със своите езически обичаи и недоволства против Бога.“ 
Патриарси и пророци, с. 276, 277

б. Каква беше Божията заповед относно съединяването с невярва-
щи? Второзаконие 7:3, 4; 2 Коринятни 6:14 Каква е тя за днес?

     „(Израилтяните) бяха предупредени да нямат никаква връзка с идоло-
поклонници, да не се сродяват с тях, нито по някакъв начин да се поставят 
в опасност да бъдат повлияни и покварени чрез техните мерзости. Бяха 
посъветвани да избягват самия вид на злото, нито да се доближават до 
границите на греха, защото това бе най-сигурният начин да бъдат подма-
мени към грях и унищожение.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1000
     „Бог строго забрани на Своя народ в древността да се свързва с окол-
ните народи чрез брак. Само че тогавашните езичници бяха в по-благо-
приятно положение от днешните непокаяни хора, които имат светлината 
на истината, но упорито отказват да я приемат.“ Свидетелства към църквата, 
т.4, с. 473, 474

в.  Какъв е винаги резултатът от близкото общение с необърнатия? 
1 Коринтяни 15:33
      
      „Погрешно е християните да общуват с хора със свободен морал. Близ-
кото ежедневно общуване, което отнема времето, без да допринася дори 
и в най-малка степен за силата на интелекта или морала, е нещо опасно. 
Ако моралната атмосфера около дадена личност не е чиста и свята, а е 
опетнена от поквара, онези, които я вдишват, ще открият, че това се отра-
зява почти незабележимо върху ума и сърцето, като ги трови и унищожа-
ва.“  Свидетелства към църквата, т. 3, с. 122
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Сряда                                                                                                           20 май

4.  НЕЗАЧИТАНЕ НА БОЖИЯ АВТОРИТЕТ

а.  Как бяха наказвани незачитането на Божия авторитет и престъпва-
нето на третата заповед? Левит 24:10-16, 23

     „При един случай синът на еврейка и египтянин, човек от смесеното 
множество, дошло с Израил от Египет, напусна мястото си в стана и ид-
вайки при евреите, започна да твърди, че има право да опъне шатрата си 
там. Това бе забранено от божествения закон - потомците на египтянин 
бяха изключени от събранието до трето поколение. Между него и един из-
раилтянин възникна спор, въпросът бе отнесен пред съдиите и човекът бе 
осъден като престъпник.
     Разярен от това решение, той прокле съдията и изгарян от гнева си, по-
хули Божието име. (…) Самият Бог произнесе присъдата. Под божествена 
заповед богохулникът бе изведен извън лагера и убит с камъни. Свидете-
лите на неговия грях сложиха ръце върху главата му, като по този начин 
тържествено засвидетелстваха истинността на обвинението против него. 
Тогава първи хвърлиха камъни и после народът наоколо се присъедини в 
изпълнението на присъдата.“ Патриарси и пророци, с. 276

б.  Защо наказанието за тези престъпления беше така жестоко? Изход 
20:7

     „Някои ще се усъмнят в Божията любов и справедливост при налага-
нето на такова жестоко наказание за думи, изговорени в разгорещението 
от гняв. Но както любовта, така и справедливостта изискват да се покаже, 
че думите, подтикнати от омраза против Бога, са голям грях. Отплатата, 
постигнала първия богохулник, послужи като предупреждение за другите, 
че Божието име трябва да се изговаря с почит. Но ако грехът на този човек 
се отминеше ненаказан, други щяха да бъдат покварени и щеше да бъде 
пожертван животът на много хора.“ Патриарси и пророци, с. 276

в.  Как понякога показваме днес презрение към Божия авторитет? Съ-
дии 17:6

   
   „Грехът на този век е пренебрегването на ясните Божии заповеди.“ Свиде-
телства към църквата, т. 3, с. 464
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Четвъртък                                                                                                                   21 май

5.  ИЗБИРАНЕ ВМЕСТО ПОДЧИНЕНИЕ

а. Защо Господ изискваше послушание от Своя древен народ? Второ-
законие 6:1, 2, 24, 25 Откъде извира истинското послушание? Второ-
законие 6:5, 6

     „Истинското послушание идва от сърцето. При Христос то бе сърдечна 
работа. Ако ние склоним, Той така ще се слее с нашите мисли и цели, така 
ще съчетае сърцата и умовете ни с Неговата воля, че когато Му се поко-
ряваме, ние чисто и просто ще изпълняваме нашите подбуди. Волята, об-
лагородена и осветена, ще намира най-голямо удоволствие във вършене 
на Негова служба. Когато познаваме Бога така, както имаме привилегията 
да Го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. 
Оценяването на Христовия характер и общението ни с Бога ще ни накара 
да намразим греха.“ Животът на Исус, с. 550

б.  Къде трябва да започнем да се учим на послушание и защо? Вто-
розаконие 6:7-9

    „От най-ранната с възраст децата трябва да бъдат научени да слушат 
родителите си, да уважават думите им и да почитат авторитета им. (…)
      Уважавайки родителите си и отдавайки им почит, те могат да научат как 
да уважават Небесния си Баща и как да Му се подчиняват.“ Детско водител-
ство, с. 43, 44
    „Нека  юношите и малките деца бъдат научени да избират сами цар-
ската дреха, изтъкана в небето – „чист и бял висон“ (Откр. 19:8), която ще 
носят всички светии от земята. Тази дреха, самият безупречен характер на 
Христос, се дава безплатно на всяко човешко същество, но всички, които 
я получават, ще я носят и тук.
     Нека децата бъдат научени, че като отворят ума си за чисти мисли на 
любов и извършват дела на обич и помощ, те се обличат с красивата дреха 
на Неговия характер.“ Пак там, с. 98, 99

Петък                                                                                            22 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Ако израилтяните се подчиняваха на Мойсей, какво би станало с 
тях?

2. Каква роля имаше песента в пустинното пътуване?
3. Каква трябва да бъде единствената ни цел, общувайки с невяр-

ващи?
4. Как можем днес да почитаме Божието име?
5. Как можем всекидневно да се обличаме с Христовия характер?
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    Урок 9                                                                                           30 май 2020 г.

Ударената скала
      „Но Господ каза на Моисей и Аарон: „Понеже не Ме вярвахте за да 
Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това 
общество в земята, която им давам.“ (Числа 20:12)

    „За да прогони от умовете на израилтяните идеята, че ги беше водил 
един човек, Бог намери за необходимо да позволи техният водач да умре 
преди  да влязат в ханаанската земя.“ Библейски коментар, т.1, с. 1116

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 279-286 (37. Ударената 
скала)

Неделя                                                                                                         24 май

1.  БОГ СНАБДЯВА ВСИЧКИ НУЖДИ

а.  Как бяха снабдени израилтяните с вода през тяхното скитане в 
пустинята? Псалм 105:41; Исая 48:21

    „Живият поток, който освежаваше Израил в пустинята, потече най-на-
пред от ударената скала в Хорив. По време на всичките си скитания, къ-
дето възникваше нужда, людете получаваха вода чрез чудо на Божията 
милост. Но водата не продължи да тече от Хорив. Винаги когато в своите 
пътувания поискваха вода, тя бликваше от скалите край стана им.“ Патри-
арси и пророци, с. 279

б. Кой беше източникът на всичките им временни, както и духовни 
благословения? 1 Коринтяни 10:4 
  

      „(Христос) е източникът на всяка сила, дарителят на всички временни и 
духовни благословения. Той използва човешки същества като сътрудници, 
давайки им част да Му съдействат като Негова помощна ръка. Трябва да 
получаваме от Него, не за да пазим за себезадоволяване, но за да преда-
ваме на други.“ Ривю енд херълд, 4 април 1907
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Понеделник                                                                                                 25 май

2.  ВЯРАТА НА НАРОДА ИЗПИТАНА

а.  Как беше изпитана вярата на Божият народ, когато отново дойде 
до Кадис и каква беше реакцията им? Числа 20:1-5

      „Точно преди еврейското множество да стигне до Кадис, живият по-
ток, който толкова години бе бликал край стана, пресъхна. Намерението 
на Господа бе отново да изпита Своя народ. Той желаеше да види дали 
ще се доверят на Неговия промисъл или ще подражават на бащиното си 
неверие.“ Патриарси и пророци, с. 281
      „Преди Бог да им позволи да влязат в Ханаан, те трябваше да покажат, 
че вярват в обещанието Му. Водата престана, преди да стигнат Едом. Тук 
се откри възможност кратко време да вървят с вяра, вместо с виждане. Но 
първият изпит разкри същия буен, неблагодарен дух, изявен от бащите им. 
Веднага щом се надигна в стана вик за вода, те забравиха Ръката, която 
толкова много години бе снабдявала нуждите им. Вместо да се обърнат 
към Бога за помощ, се разбунтуваха против Него.“ Пак там

б.  Какво направиха Мойсей и Аарон, когато чуха оплакванията на 
народа? Числа 20:6

в.  Какво беше наредено да правят Мойсей е Аарон, за да задоволят 
нуждите на народа? Числа 20:7, 8 Коя погрешна идея, още подхранва-
на от народа, Господ се опита да поправи?

      „Във всичките им скитания израилевите чада бяха изкушени да припис-
ват на Мойсей особеното дело на Бога, мощните чудеса, които бяха извър-
шени, за да ги освободи от египетското робство. Те обвиниха Мойсей за 
извеждането им от египетската земя. Истината беше, че Бог се бе изявил 
удивително за Мойсей. С присъствието Си Той изявяваше особено благо-
воление към него. Бог му беше открил превъзходната Си слава. На пла-
нината  Той го беше взел в свята близост до Себе Си и беше разговарял с 
него както човек говори на приятел. Но Господ беше давал доказателство 
след доказателство, че самият Той бе, Който действаше за тяхното осво-
бождение.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1115, 1116
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Вторник                                                                                                              26 май

3.  МОЙСЕЙ И ААРОН СЕ ПРОВАЛИХА

а.  Как Мойсей опозори Бога когато се обърна към народа? Числа 
20:9-11

      „Чрез прибързаната си постъпка Мойсей потисна силата на урока, който 
Бог възнамеряваше да даде на народа Си. Скалата, символ на Христос, 
трябваше да бъде ударена веднъж, както и Христос трябваше веднъж да 
бъде принесен в жертва. И второ, необходимо бе само да се говори на 
скалата, както и ние трябва само да се молим за благословения в името на 
Исус. Второто удряне на скалата унищожи значението на красивия символ 
на Христос.
      Нещо повече, Мойсей и Аарон си присвоиха сила, която принадлежеше 
единствено на Бога. Нуждата от божествено посредничество направи този 
случай особено тържествен и водачите на Израил трябваше да запечатат 
в умовете на хората почитание към Бога и да укрепят вярата им в силата 
и добротата Му. Когато извикаха ядосано: “Да ви извадим ли [ние] вода из 
тая канара?”, те поставиха себе си на мястото на Бога, като че силата бе 
в самите тях - хора, притежаващи човешки слабости и страсти.“ Патриарси 
и пророци, с.282, 284

б. Какво наказание си причиниха Мойсей и Аарон? Защо? Числа 20:12; 
Второзаконие 3:23-27

     
 „При този случай Бог не осъди онези, чието нечестиво поведение така бе 
предизвикало Мойсей и Аарон. Целият упрек падна върху водачите. (…) 
Мойсей и Аарон се бяха почувствали оскърбени, забравили, че народът 
недоволстваше не против тях, а против Бога. Като гледаха на себе си, те 
се отдадоха на чувствата си и несъзнателно паднаха в грях, без да пред-
ставят на хората голямата им вина към Бога. 
     Незабавно произнесената присъда доведе до горчиво и дълбоко смире-
ние. (…) И те трябваше да умрат с бунтовния Израил преди преминаване-
то на Йордан.“ Пак там, с.  284, 285
   „Престъплението бе стигнало до знанието на цялото общество и ако бе 
отминато, щеше да се създаде впечатление, че неверието и раздразнението 
в случай на силно предизвикване могат да бъдат извинени, щом ги проявят 
хора на отговорни постове. Но когато чу, че единствено поради този грях 
Мойсей и Аарон не трябваше да влязат в Ханаан, народът разбра, че Бог 
не гледа на лице и със сигурност ще накаже престъпника.“ Пак там, с. 284, 285
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Сряда                                                                                                            27 май

4. УДАРЕНАТА СКАЛА, ЕДИН СИМВОЛ

а. На кого беше символ ударената скала и защо беше погрешно да се 
удари скалата отново? Исая 53:3-5

     „Ударената скала бе символ на Христос, чрез Който се предаваха най-
скъпоценни духовни истини. Както животворните води течаха от ударената 
скала, така от Христос, Който бе “поразен от Бога (...) наранен за нашите 
престъпления, бит биде поради нашите беззакония” (Исая 53:4, 5), поте-
че за изгубената раса изворът на спасението. Както скалата бе ударена 
веднъж, така Христос трябваше да бъде “принесен веднъж, за да понесе 
греховете на мнозина” (Евр. 9:28). Нашият Спасител не трябваше да бъде 
пожертван втори път и търсещите благословенията на Неговата благодат 
трябва единствено да се помолят в името на Исус, изливайки сърдечното 
си желание в молитва на покаяние. Такава молитва ще представи пред 
Господа на силите раните на Исус и тогава ще потече свежа, животворна 
кръв, символизирана с бликането на живата вода за Израил.“ Патрираси и 
пророци, с. 279

б.  По какъв повод и как бликването на водата от скалата се празнува-
ше от еврейския народ в дните на Христос? Йоан 7:37-39

     „След като се установиха в Ханаан, израилтяните с голяма радост 
празнуваха извирането на водата от скалата в пустинята. По времето на 
Христос този празник се бе превърнал във внушителна церемония и със-
тавляваше част от тържественото “Шатроразпъване”, когато народът от 
цялата страна се събираше в Ерусалим. Във всеки от седемте дни на праз-
ника свещениците излизаха с музика и с хор от левити, за да извадят вода 
в златен съд от кладенеца в Силоам. Следваха ги множество поклонници, 
които се стремяха да се приближат до извора и да пият от него на фона 
на издигащите се тържествени възгласи: “...с веселие ще начерпите вода 
от изворите на спасението” (Исая 12:3). Тогава извадената от свещеници-
те вода се внасяше в храма под звука на тръбите и с тържествен псалм: 
“Ето, нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме”, се изливаше върху 
олтара за всеизгаряне, а множествата с песни на възхвала, в триумфален 
хор се присъединяваха към музикалните инструменти и вълнуващия звук 
на тръбите.“ Пак там, с. 279, 280
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Четвъртък                                                                                              28 май

5.  ПОУКА ЗА НАС

а.  Каква поука трябва да вземем от грешката на Мойсей? Псалм 106:33

      „По човешки погледнато Мойсей не бе виновен за голямо престъпление. 
Грехът му е често срещан. Псалмистът казва, че той “говори несмислено 
с устните си” (Пс. 106:33). За човека това може да изглежда незначително, 
но щом Бог постъпи така сурово с този грях на най-верния Си, предпочитан 
слуга, Той не ще го извини и у други. (…)  Колкото е по-важен постът на 
човека, колкото е по-голямо влиянието му, толкова по-голяма е и нуждата 
да култивира в себе си търпение и смирение.“ Патриарси и пророци, 285

б. Какви предупреждения са предвидени, за да ни пазят от себевъзве-
личаване? Яков 4:6, 7; 1 Коринтяни 10:12

     „Колкото и голяма да е духовната светлина, излята над някого, колкото 
и много да се радва на божествената благосклонност и благословение, той 
винаги трябва да бъде смирен пред Господа, молейки се чрез вяра Бог да 
направлява всяка мисъл и да контролира всеки негов импулс. (…) 
     Колкото и голям да е натискът върху душата, престъплението си е наше 
собствено дело. Нито земя, нито ад могат да накарат някого да съгреши. 
Сатана атакува слабите ни места, но не трябва да бъдем победени. Кол-
кото и сурова и неочаквана да е атаката, Бог е предвидил за нас помощ и 
чрез Неговата сила можем да победим.“ Пак там, 285, 286

Петък                                                                                                           29 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как Бог доставяше вода за израилтяните като пътуваха? Как Той 
снабдява нашите нужди днес?

2. Как реагира народът, когато Бог изпита вярата им? Как е с мен?
3. Къде беше фокусът на Мойсей и Аарон, когато пропаднаха? Къде 

е моят фокус и какъв ще бъде резултатът?
4. Как красивият урок за ударената скала беше провален от Мойсей?
5. Как мога да бъда запазен от себевъзвеличаване?
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                                                                                       6 юни 2020 г.

Дарения от първата събота
за мисиите по света

      Любезни братя и сестри по света,
     Живеем в последните моменти от 
историята на планетата Земя и наши-
ят Господ с нетърпение чака дълго 
време да ни заведе у дома. Проро-
ческите събития, които се развиват точно пред очите ни, ни казват, че 
второто пришествие на Исус е близо, дори на вратата. За съжаление, 
евангелската вест не е достигнала до края на света и не всяко съще-
ство е имало възможност да чуе истината. „Хората скоро ще бъдат при-
нудени да вземат големи решения и трябва да имат възможност да чуят 
и разберат библейската истина, за да могат да заемат разумно своята 
позиция на правата страна.“ Евангелизъм, с. 25
      Като членове на Божията църква, наша привилегия е да представя-
ме Неговия характер и да участваме в разпространението на Евангели-
ето до края на света, като посветим на тази специална работа нашето 
време, сили и финансови средства.
    Благодарение на молитвите и финансовия принос на нашите чле-
нове и приятели, в много региони се създават нови мисии. Тези нови 
мисии все още се нуждаят от нашата подкрепа, докато не бъдат добре 
установени и станат самоподдържащи се, докато се отварят нови об-
ласти. Всяка година събираме специално дарение за предоставяне на 
необходимите средства за разпространение на вестта  в много части на 
земното кълбо.
     „Господното наследство е странно пренебрегнато и Бог ще съди 
народа Си за това нещо. Гордостта и любовта към показ се задоволя-
ват от натрупаните ползи, докато новите полета остават недокоснати. 
Божият упрек е върху управителите поради тяхното пристрастие и себе-
любиво присвояване на благата Му.“  Свидетелства, том 8, стр. 47
    Ще изберете ли да съедините усилията си с тези на мисионерите и 
техните семейства, като дадете щедро от средствата си, така че земята 
да бъде изпълнена с Божията слава и Исус да дойде скоро? Надяваме 
се, че ще изберете заради един нуждаещ се свят.

                           Мисионски отдел при Генералната конференция
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     Урок 10                                                                                    6 юни 2020 г.

Пътуване около Едом
      „И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде 
издигнат Човешкият Син.“ (Йоан 3:14)

      „Медната змия беше издигната в пустинята, че онзи, който погледне-
ше с вяра, да можеше да оздравее. По подобен начин Бог изпраща една 
възстановяваща, целебна вест към хората, призовавайки ги да не гледат 
на човек и земни неща, а да поставят доверието си в Бога.“ Библейски 
коментар, т. 1, с. 1116

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 287-294 (38. Пътуване 
около Едом)

Неделя                                                                                                       31 май

1.  ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ЕДОМ ОТКАЗАНО

а.  Каква вест изпрати Мойсей до царя на Едом и какъв отговор 
получи? Числа 20:14-18

    „Едомците бяха потомци на Авраам и на Исаак и поради тези свои 
слуги Бог бе показал благосклонност към децата на Исав. Дал им бе 
да притежават поляната Сиир и те не трябваше да бъдат безпокоени, 
докато греховете им не достигнат степента, отвъд която милостта не 
достига.“  Патриарси и пророци, с. 288

б.  Как водачите на Израил подновиха апела си към царя на Едом 
и какъв беше неговият отговор? Числа 20:19, 20  Кой провал от 
страна на народа даде на Сатана решително преимущество в тази 
отрицателна опитност?

      „Израилтяните не действаха точно по Божието слово и докато се 
оплакваха и недоволстваха, златната възможност отмина. Когато най-
накрая се приготвиха да представят молбата си пред царя, получиха 
отказ.“ Пак там, с. 287
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Понеделник                                                                                            1 юни 

2.  СМЪРТА НА ААРОН

а.  По кой път тръгнаха израилтяните вместо да минат през земята 
на Едом? Числа 20:21, 22; 21:4

б.  Какво каза Господ на Мойсей и Аарон, когато Израил дойде до 
планината Ор? Числа 20:23-26

      „Много години Мойсей и Аарон бяха рамо до рамо в грижи и труд. 
Заедно бяха срещали безброй опасности и споделяли особените Божии 
благословения. Но дойде време да се разделят. Нагоре вървяха много 
бавно, защото всеки миг, прекаран заедно, им бе скъп. Изкачването бе 
стръмно и тежко и когато често се спираха да починат, споделяха спомени 
от миналото и мисли за бъдещето. (…) Никакъв бунт, никакво чувство на 
непокорство не се загнезди в сърцата им, устните им не пророниха дума 
на недоволство; и все пак, една тържествена скръб лягаше върху лицата 
им, щом си спомнеха какво им бе попречило да влязат в наследството 
на праотците си.“ Патриарси и пророци с. 289

в. С каква сериозност бе придружено прехвърлянето на 
първосвещеническата отговорност от Аарон на Елиазер и колко 
дълго израилтяните оплакваха Аарон? Числа 20:27-29

    „С дълбока скръб Мойсей съблече от Аарон святите одежди и 
облече с тях Елеазар, който по този начин стана негов наследник по 
божествено нареждане. Поради греха на Аарон при Кадис му бе отказана 
привилегията да служи като Божи първосвещеник в Ханаан - да принесе 
първата жертва в добрата страна и така да освети наследството на 
Израил. Мойсей трябваше да продължи да носи своето бреме, водейки 
народа до самите граници на Ханаан. Той трябваше с очите си да види 
обещаната земя, но да не влезе в нея. Ако пред скалата в Кадис тези 
Божии слуги бяха издържали без недоволство наложения им там изпит, 
колко различно щеше да е тяхното бъдеще! Едно погрешно дело никога 
не може да бъде върнато назад. Може би делото на цял един живот 
не ще изкупи изгубеното в единствен момент на изкушение и дори на 
безразсъдство.“ Пак там, с. 290
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Вторник                                                                                               2 юни

3. ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЦАР АРАД

а.  Кого нападна Израил наскоро след смъртта на Аарон и какъв 
беше резултатът? Числа 21:1-3

      „Скоро след като напуснаха планината Ор, израилтяните претърпяха 
поражение в една схватка с Арад - един от ханаанските царе. Но когато 
потърсиха сериозно помощ от Бога, Той им даде божествена подкрепа 
и неприятелите им бяха прогонени. Вместо да вдъхне благодарност у 
народа и да го накара да почувства зависимостта си от Бога, тази победа 
го направи горделив и самонадеян.“ Патриарси и пророци, с. 291

б.  Вместо да бъдат благодарни на Господа, към кой навик народът 
отново се върна? Числа 21:4 (последната част), 5

      „Скоро людете се върнаха към стария си навик да роптаят. Сега бяха 
недоволни, че на израилевите войски не бе позволено да напредват 
към Ханаан веднага след бунта, разгорял се, когато чуха доклада на 
съгледвачите преди четирисет години. Казаха, че дългото им пътуване 
из пустинята било ненужно отлагане, като се основваха на това, че са 
можели да победят враговете си така лесно и тогава, както сега.
      Пътят им на юг минаваше през гореща пясъчна равнина, лишена от 
сянка или каквато и да е растителност. Той изглеждаше дълъг и труден 
и людете страдаха от умора и жажда. Отново не можаха да издържат 
изпита за вярата и търпението си. Съсредоточавайки се продължително 
върху тъмната страна на своето преживяване, те се отдалечаваха все 
повече и повече от Бога. Забравиха, че обикалянето около Едом не им 
бе спестено само поради тяхното роптаене, когато водата прекъсна да 
се излива при Кадис. Бог имаше намерение да им даде по-добри неща. 
Сърцата им трябваше да бъдат изпълнени с благодарност към Него, 
защото така леко бе наказал греха. Но вместо това се самозалъгваха, че 
ако Бог и Мойсей не им бяха попречили, сега вече щяха да притежават 
обещаната земя. След като си навлякоха толкова много трудности, 
правейки своя дял по-тежък, отколкото Бог възнамеряваше, за всичките 
си нещастия обвиниха Него. Таяха зли мисли за отношението Му към 
тях и накрая вече бяха недоволни от всичко. Египет им изглеждаше по-
светъл и желан от свободата и земята, към която Бог ги водеше.“ Пак там
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Сряда                                                                                                          3 юни

4.  УЖИЛЕНИ ОТ ЗМИИТЕ

а. Какво позволи Господ да дойде в лагера на израилтяните поради 
неоправданото роптаене на народа? Числа 21:6

  „Закриляни от божествена сила, израилтяните не осъзнаваха безбройните 
опасности, които непрекъснато ги заобикаляха. В неблагодарността и 
неверието си бяха пожелали смъртта и сега Господ я допусна. Отровните 
змии, които населяваха пустинята, бяха наречени горителни змии поради 
страшното им ужилване, което предизвикваше силно възпаление и 
бърза смърт. Когато закрилящата ръка на Бога се оттегли от Израил, 
мнозина бяха нападнати от тези отровни твари.
     Сега ужас и смущение изпълниха стана. Почти във всяка шатра имаше 
умрял или умиращ. Никой не бе в безопасност. Често нощната тишина 
нарушаваха пронизителни викове, които говореха за нови жертви. 
Всички бяха заети с обслужването на страдащите или с мъчителната 
грижа да запазят още незасегнатите. Сега от устата им не се отронваше 
никакво недоволство. Когато ги сравняваха със сегашното си състояние, 
по-раншните трудности и тежки изпитания им изглеждаха съвсем 
незначителни.“ Патриарси и пророци, с. 292

б. Какво направи народът, когато осъзна, че Господ ги наказваше 
поради бунтовното им поведение и какво лекарство беше дадено? 
Числа 21:7-9

     „Мойсей получи божествена заповед да направи една медна змия, 
подобна на живите, и да я издигне над народа. Всички ужилени трябваше 
да погледнат, за да се избавят. (…)
    Народът добре знаеше, че в медната змия нямаше сила, която да 
предизвика такава промяна в погледналите към нея хора. Лекуващата 
благодат идваше само от Бога. В мъдростта Си Той избра този начин, 
за да разкрие Своята сила. С това просто средство народът бе накаран 
да осъзнае, че бедствието бе причинено от собствените му грехове. 
Също така людете бяха уверени, че докато се подчиняват на Бога, няма 
причина да се страхуват, защото Той ще ги опази.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                          4 юни 

5.  ЛЕКАРСТВОТО ЗА ГРЯХ

а.  На кого беше символ медната змия? Йоан 3:14, 15; Амос 5:4

      „Израилтяните спасиха живота си, като погледнаха към издигнатата 
змия. В този поглед имаше вяра. Те оживяха, защото повярваха в 
Божието слово и се довериха на средството, предвидено за тяхното 
възстановяване. Така грешникът може да погледне към Христос и да 
живее. Той получава прощение чрез вяра в изкупителната Жертва. За 
разлика от мъртвия и безжизнен символ, Христос има сила и способност 
да излекува каещия се грешник.“ Патриарси и пророци, с. 293

б.  Чрез кого и как само можем да бъдем излекувани? Псалм 103:2, 
3; 1 Петрово 2:21, 24

   „Докато осъзнаваме безпомощното си състояние без Христос, не 
трябва да се отдаваме на отчаяние, а да разчитаме на заслугите на един 
разпнат и възкръснал Спасител. “Погледни и живей!” - обеща Исус. Той 
ще спаси всички, които дойдат при Него. Макар че милиони нуждаещи 
се от изцерение ще отхвърлят предложената им от Него милост, нито 
един, който се довери на заслугите Му, няма да бъде оставен да умре.“ 
Пак там, с. 294
     „Грешникът не може да се спаси сам, но все пак трябва да извърши 
нещо, за да осигури спасението си. “...който дойде при Мене - казва 
Христос, - никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37). Ние трябва да дойдем 
при Него и когато се покаем за греховете си, да повярваме, че Той ни 
приема и ни прощава. Вярата е Божият дар, но силата да я упражняваме 
е наша.“ Пак там, с. 293

Петък                                                                                                    5 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо едомците не бяха унищожени по това време?
2. Какво можем да научим от опитността на Мойсей и Аарон 

относно далеч достигащите последици от едно единствено 
действие?

3. Кой начин на мислене води към роптаене? Как можем да 
избегнем това?

4. Какво семпло лекарство беше дадено за ухапването от змията? 
Къде беше целебната сила в медната змия?

5. Къде е нужно да гледаме, за да бъдем спасени от грях? Какво е 
включено в гледането?
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Победа над Сион и Ог
     „Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него, и Той ще извърши 
очакването ти.“ (Псалм 37:5)

      „Спокойната вяра на водача подтикна народа да се довери на Бога. Лю-
дете повериха всичко на Неговата всемогъща десница и Той не ги остави. 
Нито могъщи великани, нито укрепени градове, въоръжени множества или 
скалисти крепости можеха да устоят пред Водача на Господното множе-
ство.“ Патриарси и пророци, с. 297

Препоръчвани четива:  Патриарси и пророци, с. 295-298  (39. Завладя-
ването на Васан)

Неделя                                                                                                          7 юни

1.  ИЗРАИЛ ЗАСТРАШЕН С УНИЩОЖЕНИЕ

а.  Какво нареждане получиха израилтяните относно  моавците и 
амонците? Второзаконие 2:9, 19

б.  Когато Израил достигна земята на аморейците, каква вест изпрати 
Мойсей до Сион, техният цар, и какъв беше неговият отговор? Второ-
законие 2:26-30; Числа 21:21-23

     „Отговорът (на Сион) бе решителен - отказ, и всичките аморейски мно-
жества се събраха, за да се опълчат срещу преминаването на нашест-
вениците. Тази забележителна армия вся ужас сред израилтяните, които 
бяха зле подготвени за среща с добре въоръжена и дисциплинирана 
войска. Колкото до военното изкуство, враговете им имаха предимство. 
По човешка преценка скорошен край очакваше Израил.
     Но Мойсей не откъсваше поглед от облачния стълб и окуражаваше на-
рода с мисълта, че знакът за Божието присъствие бе още с тях. В същото 
време той ги посъветва да направят всичко, което човешката сила може да 
стори, за да се подготвят за война. Неприятелите им с нетърпение очаква-
ха да влязат в битка и заявяваха, че ще заличат неподготвените израилтя-
ни от лицето на земята.“ Патриарси и пророци, с. 295
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2.  АМОРЕЙЦИТЕ СА ПОБЕДЕНИ

а.  Какво указание дойде от Притежателя на всички земи към водача 
на Израил? Второзаконие 2:31

б.  Какво беше пророкувано относно аморейците в дните на Авраам? 
Битие 15:16

      „Макар че аморейците бяха идолопоклонници, които справедливо загу-
биха живота си поради собственото си нечестие, Бог ги пожали 400 години, 
за да им даде неоспоримо доказателство, че единствен Той е истинският 
Бог, Създателят на небето и земята. Чули бяха за всичките Му чудеса при 
извеждането на Израил от Египет. Дадено им бе достатъчно доказател-
ство. Можеха да научат истината, ако бяха пожелали да се върнат от свое-
то идолопоклонство и блудство. Но те отхвърлиха светлината и се привър-
заха към идолите си.
      Когато за втори път изведе народа Си на границите на Ханаан, Гос-
под даде на тези езически народи допълнително доказателство за Своята 
сила. Те видяха, че Бог бе с Израил в победата, спечелена над цар Арад 
и над ханаанците, и от чудото, извършено за спасяване на загиващите от 
отровните змии.“ Патриарси и пророци, с. 296

в.  Какъв беше резултатът от битката? Второзаконие 2:32-35; Числа 
21:24

      „Израилтяните преминаха реката Арнон и напредваха към неприятели-
те си. Разгъна се битка, в която израилевите армии победиха и следвай-
ки спечеленото превъзходство, скоро завладяха страната на аморейците. 
Предводителят на Господните множества покори неприятелите на народа 
Си. Той щеше да направи същото и преди 38 години, ако Израил Му се бе 
доверил.“ Пак там
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Вторник                                                                                                      9 юни

3.  ИМАНЕ ДОВЕРИЕ В БОГА

а.  Как Давид описва подходящо отношението на Мойсей, което има-
ше, чувайки за големите армии на Ханаан? Псалм 112:7, 8

      „Помощ и благодат, достатъчни за всички обстоятелства, са ни обещани 
от Този, Чието Слово е истина. Вечните Му ръце обграждат душата, която 
се обръща към Него за помощ. В грижата Му ние можем да почиваме без-
опасно, казвайки: „Когато съм в страх, на Тебе ще уповавам“ (Псалм 56:3). 
За всички, които полагат доверието си в Него, Той ще изпълни Своето обе-
щание.“ Деяния на апостолите, с. 212

б.  Какво можа Мойсей уверено да каже след побеждаването на Сион, 
царя на Есевон? Второзаконие 2:36 Как беше въодушевен народът?

     „Евреите сега си спомниха как някога, когато излязоха да се бият, бяха 
обърнати в бяг и хиляди от тях бяха избити. Но тогава бяха тръгнали на-
право срещу Божията заповед. Бяха излезли без Мойсей, определения от 
Бога водач, без облачния стълб, символ на божественото присъствие, и 
без ковчега. Но сега Мойсей бе с тях, укрепвайки сърцата им с думи на 
надежда; Божият Син, прикрит в облачния стълб, направляваше пътя им и 
святият ковчег придружаваше множеството.“ Патриарси и пророци, с. 298

в.  За какво можем да бъдем уверени, докато пътуваме през живота 
на тази земя? Филипяни 1:6

      „Онези, които живеят сред опасностите на последните дни, могат да 
разберат, че точно както в началото на тяхната опитност истината ги свърз-
ва със Спасителя, така Той, Който е начинателят и завършителят на тях-
ната вяра, ще доизкара делото, което е започнал за тях. Бог, чрез Когото 
сме призовани към братство с Неговия Син, е верен. Мъже и жени, като 
сътрудничат с Бога във вършене работата, която Той им е дал, напредват 
от сила към по-голяма сила.  Като упражняват проста вяра, вярвайки ден 
след ден, че Бог не ще пропусне да ги установи в Христос, Бог им казва, 
както на Древния Израил: „Понеже вие сте люде свети на Господа вашия 
Бог; вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду 
всичките племена, които са по лицето на земята“ (Втор. 7:6).“ Нашето високо 
призвание, с. 24
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Сряда                                                                                                            10 юни

4.  ОГ, ЦАРЯТ НА ВАСАН, ПОБЕДЕН

а.  Коя беше следващата цел на израилтяните след победата над 
Сион? Второзаконие 3:1; Опиши земята на народа на Васан.

      „Окуражени и изпълнени с надежда, израилевите войски напредваха 
с нетърпение и пътувайки още на север, скоро стигнаха една страна, къ-
дето добре можеше да се изпита смелостта и вярата им в Бога. Пред тях 
бе могъщото и многолюдно царство Васан, изпълнено с големи каменни 
градове, които до този ден събуждаха възхищението на света - “шестдесет 
града..., укрепени с високи стени, с порти и лостове. И освен тях имаше 
твърде много неукрепени градове.” Патриарси и пророци, с. 296

б.  Каква вест изпрати Господ на Мойсей относно Ог и армията му и ка-
къв беше резултатът от битката? Числа 21:34, 35; Второзаконие 3:2-7

      „Нито могъщи великани, нито укрепени градове, въоръжени множества 
или скалисти крепости можеха да устоят пред Водача на Господното мно-
жество. Господ поведе войската. Господ победи в полза на Израил. Царят 
гигант и армията му бяха унищожени, а израилтяните бързо завладяха ця-
лата страна. Така този чужд народ, предал се на нечестие и отвратително 
идолопоклонство, бе заличен от лицето на земята.“ Пак там, с. 297

в.  Как помогна Господ на Своя народ във войната срещу двамата 
царе, Сион и Ог? Исус Навин 24:12 Как новото поколение израилтяни 
видя грешката на бащите си?

    „На мнозина покоряването на Галаад и Васан напомняше събитията, 
станали преди почти 40 години в Кадис и обрекли Израил на дългото пу-
стинно скитане. Те разбраха, че докладът на съгледвачите за обещаната 
земя в много отношения бе правилен. Градовете бяха укрепени с високи 
стени и в тях живееха гиганти, в сравнение с които евреите бяха просто 
пигмеи. Но сега можаха да разберат фаталната грешка на бащите си, кои-
то не се довериха на Божията сила. Единствено тази липса на доверие бе 
попречила да влязат веднага в добрата земя.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                                 11 юни

5.  ПОУКИ ЗА НАС

а.  Какъв урок можем да научим, когато виждаме как Израил, превъз-
хождан, от човешка гледна точка, по численост, триумфира над не-
приятелите си? Захария 4:6

     „В сравнение с милионите на света Божият народ ще бъде, както вина-
ги е бил, малко стадо. Но ако Божиите деца държат за истината, както е 
открита в Неговото Слово, Бог ще бъде тяхно прибежище. Те стоят под по-
крова на Всемогъщия. Бог е винаги мнозинство.“ Деяния на апостолите, с. 266
    „Не е ли Бог мнозинство? Ако сме на страната на Бога, Който направи 
небето и земята, не сме ли на страната на множеството? Ние имаме на 
наша страна ангелите, които превъзхождат по сила.“ Въздържание, с. 258

б.  На какъв урок ни учи този случай? Псалм 37:1-3, 5

     „Това преживяване е един урок за нас. Могъщият израилев Бог е наш 
Бог. На Него можем да се доверим. И ако се подчиняваме на изискванията 
Му, Той ще действа вместо нас по такъв забележителен начин, както за 
древния Си народ. Всеки, който се старае да следва посоката на дълга, 
ще бъде нападан понякога от съмнение и неверие. Пътят му понякога ще 
бъде така препречван с явно непреодолими трудности, че поддалите се на 
отчаяние ще се обезсърчат, но Бог казва на такива: “Вървете напред, из-
пълнете дълга си на всяка цена. Трудностите, които изглеждат така огромни, 
че изпълват душата ви с ужас, ще изчезнат, щом тръгнете напред по пътя на 
послушанието, със смирено доверие в Бога.” Патриарси и пророци, с. 298

Петък                                                                                                      12 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. При подготовка за битка с аморейците как Израил показа вяра, 
която действа?

2. Защо Бог още щади нечестивите жители на този свят днес?
3. Точно както Бог искаше да установи Израил в Ханаан, къде иска 

Той да установи нас днес?
4. Какво разбра следващото поколение на израилтяните относно 

фокуса на техните бащи?
5. Какво ще стане, когато изпълняваме дълга си независимо от пре-

пятствията по пътя ни? 

                       Урок 11  13 юни 2020



64

     Урок 12                                                                                        20 юни 2020 г.

Отстъпление при Йордан
      „Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“ 
(1 Коринтяни 10:12)

      „Особеното дело на Сатана в тези последни дни е да завладее умовете 
на юношите, да поквари чувствата им и да разпали страстите им, защото 
той знае, че така може да ги води към нечисти мисли. Така всички благо-
родни склонности на ума ще бъдат унизени.“ Детско водителство, с. 229

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 310-315 (41. Отстъпле-
ние при Йордан)

Неделя                                                                                                         14 юни

1. БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ Е НАША ЗАЩИТА

а.  Какво искаше да направи моавският цар Валак? Защо? Числа 
22:2, 3, 5–7

б. Защо Валаам не можа да прокълне Израел? Числа 22:38; 23:8

в.  Кой факт за духовното състояние на Израил беше друга причина, 
поради която те не можеха да бъдат прокълнати? Числа 23:21. Как 
това е толкова обнадеждаващо за нас?

      „Докато бе под божествена закрила, никоя нация, дори и подпомагана 
от всичката сила на Сатана, не можеше да го победи. Целият свят щеше 
да се учудва на забележителното Божие дело в полза на народа Му - как 
един човек, решен да следва грешен път, беше така завладян от божест-
вената сила, че трябваше да изговори вместо проклятия най-богати и най-
скъпоценни обещания с език на възвишена и завладяваща поезия. А бла-
госклонността на Бога към Израил, показана в този момент, бе уверение 
за закрилящата Му грижа към Неговите послушни, верни чада във всички 
епохи. Когато Сатана щеше да вдъхновява злите човеци да свидетелстват 
лъжливо, да притесняват и погубват Божия народ, той щеше да си спомня 
този случай, който щеше да му вдъхва смелост и вяра в Бога.“ Патриарси и 
пророци, с. 306
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Понеделник                                                                                              15 юни

2.  БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОРОЧЕСКИ ОБЕЩАНИЯ

а.  Какви благословения Бог вдъхнови Ваалам да произнесе над Из-
раил? Първо благословение: Числа 23:7-10. Второ благословение: 
стихове 18-24. Трето благословение: 24:5-9.

б.  Какво пророчество изрече Ваалам относно Израил и идващия Ме-
сия? Числа 24:15-17

      „Божията светлина всякога свети всред мрака на езичеството. Когато тези 
мъдреци изследваха звездните небеса и се опитваха да схванат тайната, която 
се крие в светлия им път, те виждаха и славата на Създателя. Желаейки да се 
сдобият с по-ясни познания, те се обърнаха към еврейските Писания. В тяхна-
та страна се съхраняваха пророчески писания, които предсказваха идването на 
един божествен учител. Валаам принадлежеше към мъдреците, макар някога да 
бе Божи пророк. Движим от Светия Дух, той бе предсказал благоденствието на 
Израил и явлението на Месия. Тези негови пророчества преминаваха от ръка на 
ръка през течение на вековете. Но идването на Христос бе много по-ясно откри-
то в писанията на Стария завет.“ Животът на Исус, с. 34

в.  Какво пророкува Ваалам за съдбата на народите, които обитаваха 
тогава Обещаната земя? Числа 24:17-23

      „Бог дава на народите определено време на изпитание. Той изпраща свет-
лина и доказателства, които, ако бъдат приети, ще ги спасят, но ако бъдат от-
казани, тъй както евреите отхвърлиха светлината, негодувание и наказание ще 
паднат върху тях. Ако хората откажат да се възползват и изберат тъмнината, 
а не светлината, те ще жънат резултатите от своя избор.“ Библейски коментар, 
т. 4, с. 1143, 1144
     „С непогрешима точност Вечният все още държи сметка за всички народи. 
Докато Неговата милост продължава, с покани за покаяние, тази сметка остава 
открита. Но когато цифрите стигнат до известна стойност, която Бог е определи-
ли, действието на Неговия гняв започва. Сметката се приключва. Божественото 
дълготърпение престава. Милостта не може вече да се застъпва за тях.
      „Пророкът, гледайки напред във вековете, видя картината на това време. 
Народите от този век са получили безпрецедентна мъдрост. Давани са им били 
най-отбраните небесни благословения, но въпреки това за тях е записано: уве-
личена гордост, алчност, идолопоклонство, презрение към Бога, неблагодарност. Те 
скоро ще приключат сметката с Него.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 203
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Вторник                                                                                                   16 юни

3.  ПРОКЛЯТИЕ БЕЗ ПРИЧИНА НЕ ИДВА

а.  С какви примамки Сатана се опита да впримчи израилтяните, тък-
мо когато щяха да влязат в Обещаната земя? Числа 25:1

б.  Какво направиха моавците, за да подмамят Израил още по-далеч 
от Бога? Числа 25:2, 3

       „По внушение на Валаам моавският цар определи голям празник в чест 
на техните богове и тайно бе нагласено Валаам да подведе израилтяните 
да присъстват на празника. Те гледаха на него като на Божи пророк и зато-
ва никак не му бе трудно да изпълни намерението си. Мнозина от народа 
го последваха, за да участват в празненствата. Осмелиха се да стъпят 
на забранена почва и бяха отведени към примките на Сатана. Опиянени 
от музиката и танците и заслепени от красотата на езическите весталки, 
те отхвърлиха верността си към Йехова. Като участници във веселието и 
празнуването се опияниха с вино, което замъгли чувствата им и разруши 
бариерите на себевладението. Дадоха пълна свобода на страстите си и 
осквернявайки съвестта си с блудство, бяха подмамени да се поклонят на 
идоли. Принесоха жертви на езически олтари и участваха в най-неморал-
ни ритуали. 
      Не беше минало много време и отровата се разпростря из стана на 
Израил като смъртоносна болест. Победителите в битката срещу врага 
сега бяха победени от хитрините на езичниците. Народът изглеждаше 
обезумял. Управниците и водачите бяха сред първите, извършили прес-
тъплението, и толкова много хора бяха виновни, че отстъплението стана 
всенародно. “Израил се привърза за Ваалфегор.” Патриарси  и пророци,, с. 311

в. Какво незабавно наказание изпрати Бог над непокорните? Защо? 
Числа 25:4, 5, 9

    „В стана избухна страшна язва и бързо порази десетки хиляди. Бог 
заповяда водачите на отстъплението да бъдат избити от началниците. За-
поведта бе изпълнена незабавно. Престъпниците бяха убити и телата им 
- повесени, пред погледите на целия Израил. Тази демонстрация бе напра-
вена с цел всички да видят така сурово наказаните водачи, за да осъзнаят 
дълбокото отвращение на Бога от греха им и ужасния Му гняв против тях.“ 
Патриарси и пророци, с. 311

                       Урок 12  20 юни 2020                        Урок 12  20 юни 2020



67

Сряда                                                                                                17 юни

4.  ПРИМКАТА НА СЛАДОСТРАСТИЕТО

а.  Кои грехове са между делата на грешното човешко естество? Гала-
тяни 5:19 Колко разпространена е похотливостта и безнравственост-
та в наши дни? 

    „Разпуснатостта е големият грях на този век. Никога преди порокът не е 
повдигал уродливата си глава както сега. Хората са като вцепенени и оби-
чащите добродетелта и истинската доброта са почти обезсърчени от сме-
лостта, силата и разпространението на порочността. Беззаконието, което 
преобладава, не е ограничено единствено сред невярващите и подигра-
вачите. О, да беше така, но не е. Много мъже и жени, които изповядват 
Христовата религия, са съгрешили. (…)
      Всеки християнин ще трябва  да се научи да обуздава страстите си и да 
се контролира от принципи.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 287

б.  Какъв урок можем да научим от отстъплението на Израил при Йор-
дан, стоейки днес на границите на небесния Ханаан? 1 Коринтяни 
10:8, 12

    „През вековете бяха утвърдени черти на характера, основаващи се на 
задоволяване на чувствата. Когато наближим края на времето, когато Бо-
жият народ застане на границите на небесния Ханаан, Сатана, както в 
древността, ще удвои усилията си, за да му попречи да влезе в добрата 
земя. Той поставя своите примки пред всяка душа. Не само невежите и не-
образованите трябва да бдят. Той ще приготвя изкушенията си и за хората 
на най-високи постове, на най-свята служба. Ако ги подведе да опорочат 
душите си, чрез тях може да унищожи мнозина. Използва същите сред-
ства, както и преди три хиляди години. Чрез светски приятелства, чрез оча-
рованието на красотата, чрез търсенето на удоволствия, веселби, празну-
вания или чрез чашата с вино ни подвежда да нарушим седмата заповед.“ 
Патриарси и пророци, с. 313
   „Удовлетворяването на страстите отслабва ума и унижава душата. Мо-
ралните и интелектуалните сили биват заглушени и парализирани от задо-
воляването на животинските склонности. Робът на страстите не може да 
осъзнае святото задължение на Божия закон, да оцени изкуплението или 
да има представа за истинската стойност на душата. Благочестие, чисто-
та и истина, почитание към Бога и любов към святите неща - всички тези 
святи чувства и благородни желания, свързващи човека с небесния свят, 
биват поядени от огъня на страстта.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                              18 юни

5.  ИЗБЯГВАНЕ ГРЕХОВЕТЕ НА ТОЗИ ВЕК

а.  Какви предупреждения са предвидени, за да ни защитят от отстъ-
пление, особено днес при подготовката ни за небето? 2 Коринтяни 
6:17; Яков 4:4

      „Общуването с идолопоклонници и участието в техните празненства подведе 
евреите да престъпят Божия закон и да бъдат осъдени като народ. Така сега, 
като води Христовите последователи към общуване с безбожните и уеднаквя-
ване с тях в забавленията им, Сатана най-успешно ги въвлича в грях. “Излезте 
изсред тях и отделете се - казва Господ, - и не се допирайте до нечисто” (2 Кор. 
6:17). Бог изисква от народа Си сега така да се отличава от света в обичаи, нави-
ци и принципи, както изискваше и от Древния Израил. Ако Неговите люде вярно 
следват ученията на Словото Му, тази разлика ще съществува. Иначе не може 
да бъде. Дадените на евреите предупреждения да не се смесват с езичниците 
не бяха по-ясни и по-изрични от забраната за християните да се съобразяват с 
духа и обичаите на безбожните.“ Патриарси и пророци, с. 313, 314

б.  Какво мога да направя, за да избегна разпуснатостта? 1 Петрово 
1:13; Филипяни 4:8

      „Тези, които не искат да паднат като плячка на сатанинските измами, трябва 
да пазят добре пътищата към душата си. Трябва да избягват четене, гледане или 
слушане на неща, подбуждащи нечисти мисли. Умът не трябва да бъде оставян 
да се занимава с някакъв предмет, който врагът на душите може да му подхвър-
ли.“ Деяния на апостолите, с. 235
     „Всяка грешна наклонност може да бъде обуздана чрез благодатта на Хрис-
тос, не по един безжизнен, нерешителен начин, но с твърдо намерение, с ви-
сша непоколебимост да оформим Христовия образец. Нека любовта ви изтича 
за онези неща, които Исус обичаше и бъдете въздържани спрямо онези неща, 
които няма да ви дадат сила на правилните импулси.“ Да мога да Го позная, с. 135

Петък                                                                                                         19 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кое трябва да ни дава надежда и кураж, когато злосторниците за-
говорничат против нас?

2. Как беше употребен Ваалам да осветли езическите народи относ-
но Христос?

3. Как Израил загуби Божията закрила на границите на Ханаан?
4. Защо чувственото задоволяване трябва бъде от значителна за-

гриженост за нас днес?
5.   Как можем да запазим мислите си чисти?
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    Урок 13                                                                                      27 юни 2020 г.

Смъртта на Мойсей
      „И Моисей беше верен в целия Божи дом, като слуга, за да зас-
видетелства за онова, което щеше да се говори по-после; а Христос, 
като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако 
удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си.“ (Ев-
реи 3:5,6)

      „Като пастир на овце, Мойсей беше научен да се грижи за наранената, 
да лекува болната, да търси търпеливо изгубената, да понася дълго непо-
корната, да снабдява с любяща загриженост нуждите на младите агънца 
и нуждите на старата и слабата.“ Основи на християнското възпитание, с. 343

Препоръчвани четива:  Патриарси и пророци, с. 321-328 (43. Смъртта 
на Мойсей)

Неделя                                                                                                      21 юни

1. МОЙСЕЙ НАСЪРЧАВА НАРОДА

а.  Тъй като краят на Мойсей наближаваше, с какви насърчителни 
думи се обърна той към народа и след това към Исус Навин? Второ-
законие 31:1-8

     „Когато съзерцаваха възрастния човек, който така скоро щеше да бъде 
взет от тях, людете си припомниха с нова и дълбока благодарност него-
вата бащинска доброта, мъдрите му съвети и неуморния му труд. Колко 
често молитвите му надделяваха, за да бъдат пожалени, когато греховете 
им предизвикваха справедливите Божии съдби! Мъката им бе засилена 
от угризения. Спомниха си с горчивина, че собствената им извратеност бе 
тласнала Мойсей към онзи грях, заради който трябваше да умре.
    Отнемането на обичания им водач щеше да бъде по-силен упрек към 
Израил, отколкото ако животът и мисията му бяха продължили. Бог жела-
еше да ги накара да разберат, че не бива да изпълват с изкушения живота 
на бъдещия си водач, както постъпваха с Мойсей. Бог говори на народа Си 
чрез благословенията, които му дава, а когато той не ги оценява, говори му 
с отнемане на благословенията, за да го накара да види греховете си и да 
се върне при Него с цялото си сърце.“ Патриарси и пророци, с. 322
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Понеделник                                                                                                 22 юни

2.  ЧЕТЕНЕ КНИГАТА НА ЗАКОНА

а.  Колко често се изискваше от народа да слуша четенето на законите и 
кои групи хора трябваше да правят това? Защо? Второзаконие 31:9-13

      „Той (Бог) изисква от родителите си да възпитават децата си, с неумор-
но старание да ги учат на Божия ред и закон и да ги поучават в познание 
страх от Господа. Наредбите, които Той е дал на евреите с голяма тър-
жественост, важат със същата сила и за родителите християни.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 3, с. 283

б.  Какъв беше Божият план за Израил? Какви бяха условията, при 
които това обещание щеше да се изпълни? Второзаконие 28:12-14

    „Тези обещания, дадени на Израил, са и за Божия народ днес.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 6, с. 299

в.  Какво беше дадено на израилтяните като едно постоянно напом-
няне за призванието им като Божи особен народ? Числа 15:38, 39 За 
какво тогава трябва да ни напомня всяка дреха, която обличаме? 

      „На израилевите чада, след като бяха изведени от Египет, им бе наре-
дено да имат обикновен син ширит в края на дрехите си, за да ги отличава 
от народите около тях и да показва, че те са Божият особен народ. От 
Божиите хора сега не се изисква да имат специален знак, поставен върху 
дрехите им. Но в Новия завет често сме насочвани за пример към Древния 
Израил. Ако Бог даде такива категорични напътствия на Неговия древен 
народ относно тяхното облекло, няма ли Той да забелязва облеклото на 
Неговия народ в този век? Не трябва ли тяхното облекло да се различава 
от това на света? Няма ли Божият народ, които са Неговото особено съ-
кровище, да се стремят дори с облеклото си да прославят Бога? Не трябва 
ли те да бъдат пример по отношение на облеклото и чрез своя семпъл 
стил да порицават гордостта, суетността и екстравагантността на светски-
те, обичащи удоволствия изповедници? Бог изисква това от Неговия на-
род. Гордостта е укорена в Неговото Слово.“ Ривю енд херълд, 23 януари 1900
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Вторник                                                                                                     23 юни

3.  ПИСАНЕ НА НОВА ПЕСЕН

а.   Кои страни от Божия характер са изразени в песента на Мойсей, 
написана в полза на народа? Второзаконие 32:3, 4, 6

б.  Как е показана в тази песен Божията грижа за Неговия народ? Вто-
розаконие 32:9-12

    „Бог заобиколи Израил с всички удобства и привилегии, за да бъдат за 
прослава на името Му и за благословение на околните народи. Той им 
обеща, че ако вървят в пътя на послушанието, ще ги издигне високо „над 
всички народи, които е направил Той, за похвала, за име и за слава.“ Въз-
питание, с. 37
    „Освободи ги от положението им на слуги, за да ги заведе в добра стра-
на – страна, която в провидението Си бе приготвил за тях като убежище от 
враговете им. Искаше да ги запази за Себе Си и да ги закриля с вечната 
Си десница, а те в отговор на Неговата доброта и милост трябваше да 
възвеличат името Му и да го прославят по цялата земя.“ Пророци и царе, с. 7

в.  В какъв смисъл тази песен бе предвидена да бъде в помощ на на-
рода? Второзаконие 31:19-22 Какво можем да научим от това?

    „За да отпечата по-дълбоко тези истини в умовете на всички, великият 
водач ги облече в святи стихове. Песента бе не само историческа, но и 
пророческа. Тя разказваше за чудните постъпки на Бога с Неговия народ 
в миналото, но предсказа и големите събития в бъдещето, окончателната 
победа на верните, когато Христос ще дойде втори път в сила и слава. На-
родът бе наставен да поддържа жива в паметта си тази поетична история и 
да я предава на децата си и на чадата на децата си. Тя трябваше да бъде 
пята от обществото, когато се събира на поклонение и да бъде повтаряна 
от народа всеки ден, когато извършваше работата си. Задължение на ро-
дителите бе да предават тези думи на възприемчивите умове на децата 
си, за да не ги забравят никога.“ Патриарси и пророци, с. 320
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Сряда                                                                                                        24 юни

 4.  ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС ПРЕДСКАЗАНО

а.  Какво каза Мойсей за първото идване на Исус Христос? Второза-
коние 18:15, 18

б.  Какъв упрек отправи Исус към юдеите във връзка с това проро-
чество? Йоан 5:45-47

      „Има и хора, които изповядват, че вярват и преподават истините на Ста-
рия завет, докато отхвърлят Новия. Но в отказа си да приемат учението на 
Христос, те показват, че не вярват на това, което са говорили патриарсите 
и пророците.  „Защото ако вярвахте Мойсей“, – каза Христос –„повярвали 
бихте и Мене, понеже той за Мене писа“ (Йоан 5:46). Следователно в тях-
ното учение няма действената сила дори и на Стария завет.
     Мнозина претендиращи, че вярват и проповядват Евангелието, правят 
подобна грешка. Те отхвърлят писанията на Стария завет, за които Хрис-
тос заяви: „Те са, които свидетелстват за Мене“ (Йоан 5:39). Като отхвър-
лят старото, всъщност отхвърлят новото, защото двете са части от едно 
неразривно цяло. Нито един човек не може правилно да представи Божия 
закон без Евангелието или Евангелието без закона. Законът се съдържа в 
Евангелието, а чрез Евангелието се  разгръща законът. Законът е коренът, 
Евангелието е дъхавият, благоуханен цвят и плодът, който носи.“ Христови 
притчи, с. 71

в.  В какъв смисъл Мойсей беше символ на Христос? Евреи 3:5, 6

      „Мойсей бе символ на Христос. Самият Той бе заявил: “Господ, твоят 
Бог, ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал 
мене. Него слушайте!” (Второз. 18:15). Бог сметна за необходимо да дис-
циплинира Мойсей в училището на изпитанието и бедността, преди да го 
приготви да води израилевите множества към земния Ханаан. Божият Из-
раил, пътуващ към небесния Ханаан, имаше Предводител, Който не се 
нуждаеше от човешко учение, за да се подготви за мисията Си като бо-
жествен водач; но Той се усъвършенства чрез страдания и “в това, дето 
и сам Той пострада като изкушен, може на изкушаваните да помага” (Евр. 
2:10, 18). Нашият Изкупител не прояви никаква човешка слабост или несъ-
вършенство. Той умря, за да придобие за нас вход към обещаната земя.“ 
Патриарси и пророци, с. 328
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Четвъртък                                                                                                25 юни

5.  СМЪРТТА И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МОЙСЕЙ

а.  Каква заповед и уверение получи Мойсей от Господ, когато трябва-
ше да завърши делото си? Второзаконие 32:49, 50, 52

      „В усамотение Мойсей си припомни своя живот на обрати и трудности, 
откакто бе отказал дворцовите почести на обещаващото египетско цар-
ство, за да поеме своя жребий с Божия избран народ. (…)
      Но не съжали за бремето, което бе носил. Знаеше, че мисията и делото 
му бяха възложени от самия Бог.“ Патриарси и пророци, с. 323

б.  Как Бог възвърна Мойсей към живот и кои класи светии Мойсей и 
Илия представляват всеки на планината на преображението? Юда 9; 
Матей 17:1-5

      „На планината на преображението Мойсей бе свидетел за Христовата 
победа над греха и смъртта. Той представляваше онези, които ще излязат 
от гробовете си при възкресението на праведните. Илия, който бе взет на 
небето без да види смърт, представляваше онези,  които ще живеят на зе-
мята по времето на Христовото второ идване и които ще бъдат изменени 
„изведнъж, в един миг, при последната тръба“, когато „това тленното ще 
се облече в нетление, а това смъртното - в безсмъртие“ (1 Кор. 15:51-53).“ 
Животът на Христа, с. 343

Петък                                                                                                       26 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Когато Мойсей щеше да умре как гледаше на него сега народът?
2. Как трябва нашето призвание като деца на Царя, като Божие осо-

бено, специално съкровище да се отразява на начина, по който се 
обличаме и начина, по който обличаме нашите деца?

3. Кой е един от начините, по който родителите могат да втълпят  
дълбоко истината в умовете на своите деца? Как Сатана яростно 
се опитва да използва същия този инструмент в противоположна 
посока?

4. Как отхвърляме Христос, като отхвърляме Стария завет?
5. Защо  Мойсей, като размисли за богатствата и славата, които беше 

оставил настрана в замяна на един живот на труд и трудности, не 
съжаляваше?
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Събота,  4 юли 2020 г. е ден за всеобщ 
пост и молитва за лично освещение и за 
успеха на Божието дело.

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

Благоевград      + 1    
Бургас             - 17     
Варна             - 18     
В. Търново         - 9    
Видин              + 2     
Враца               - 1     
Габрово              - 8     
Добрич             - 18    
Кюстендил        + 3     
Кърджали           - 8
Ловеч                  - 6
Монтана               0    

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

   Плевен           - 5  
    Пловдив         - 6   
    Разград          - 13  
    Русе               - 10  
    Силистра       - 16  
    Сливен           - 12  
    Смолян           - 6  
    Ст. Загора       - 9  
    Търговище     - 13  
    Хасково          - 9  
   Шумен            - 14  

               АПРИЛ                            МАЙ                         ЮНИ         
                 4 - 19:56 ч.                    2 - 20:28 ч.                6 - 21:01 ч. 
            11 - 20:04                        9 - 20:36                  13 - 21:05      
            18 - 20:12                      16 - 20:43                  20 - 21:08  
            25 - 20:20                      23 - 20:50                  27 - 21:08
                                                  30 - 20:56                   
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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.

   .

        АПРИЛ
    4  63. Давид и Голият                                      444 
  11  64. Беглецът Давид                                     448
  18  65. Великодушието на Давид                     456     
  25  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                 МАЙ 
    2  66. Смъртта на Саул                                     467  
    9  67. Древно и съвременно
              магьосничество                                     473                       
  16  68. Давид в Сиклаг                                      478
  23  69. Давид призован на трона                     483                               
  30  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 
 
                                 ЮНИ   
    6  70. Царуването на Давид                            488
  13  71. Грехът и покаянието на Давид             498  
  20  72. Бунтът на Авесалом                              506
  27  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

        АПРИЛ

 1 Сряда 2 Летописи 6:21 Псалм 119:148    
 2 Четвъртък Псалм 88:1-3, 13 Исая 30:15, 18   
 3 Петък Исая 33:14-16 Молитвен час
 4 Събота Второзаконие 31:11-13 Залез: 19:56 ч.

     5 Неделя              Псалм 90:12, 14 Притчи 3:21-26  
 6 Понеделник Лука 21:33-36 Еремия 33:14-16  
 7 Вторник Притчи 18:10 Псалм 63:6-8   
 8 Сряда Пл. Еремиев 3:22-26 Евреи 10:35, 36
 9 Четвъртък Псалм 49:3  Яков 2:12, 13 
 10 Петък 1 Йоаново 3:21-24 Молитвен час 
   11 Събота Псалм 40:4-10, 16     Залез: 20:04 ч.

 12 Неделя Второзаконие 4:39, 40 Псалм 103:1-5   
 13 Понеделник 1 Коринтяни 6:19, 20 Евреи 10:37-39  
 14  Вторник Псалм 104:33, 34 Лука 11:39-41   
 15 Сряда Колосяни 3:23-25 Псалм 94:17-19   
 16 Четвъртък Матей 5:43-48 Римляни 12:21  
 17  Петък Лука 11:27, 28 Молитвен час
 18 Събота Псалм 85:1, 2, 6-13 Залез: 20:12 ч.

 19 Неделя 1 Йоаново 2:1-6 Псалм 116:1-7   
 20 Понеделник Псалм 90:16, 17 Тит 2:11-14
 21 Вторник Исая 1:15-18 Наум 1:3, 6, 7   
 22 Сряда Псалм 34:17-19 Деяния 1:7-11   
 23 Четвъртък 1 Йоаново 3:21-24 Псалм 119:164-168  
 24 Петък 1 Коринтяни 4:18-20 Молитвен час
 25 Събота  Псалм 63:1-4 Залез:  20:20  ч.

 26 Неделя Тит 3:5-8 2 Кор. 6:3, 4     
   27 Понеделник  Втор. 33:26-29 Евреи 11:6
   28 Вторник Псалм 94:22 Авакум 3:17-19                      
 27 Сряда Изход 33:14-16 Псалм 57:1, 2    
   30 Четвъртък 1 Йоаново 3:2, 3 Авдий ст. 15-17    
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

МАЙ

     1 Петък  Евреи 10:19-25   Молитвен час
 2 Събота  Второзаконие 12:4-6, 8   Залез:  20:28 ч. 

 3 Неделя  Псалм 32:7, 8   Йоан 15:18, 19 
 4 Понеделник  2 Петрово 1:5-11   Галатяни 6:2-4       
 5 Вторник  Псалм 97:10   Притчи 19:21, 23  
 6 Сряда  Левит 20:22-24, 26   Евреи 12:1-3 
 7 Четвъртък  1 Летописи 16:19-25   Псалм 119:164-168   
 8 Петък  Йоан 17:20-24   Молитвен час
 9 Събота  Псалм 115:11-15   Залез: 20:36 ч.

 10 Неделя  Йоан 12:35-36   Исая 35:3, 4   
 11 Понеделник  Римляни 13:11-14   Втор. 4:7-9      
 12 Вторник  Псалм 88:1-3, 13   Матей 13:36-40  
 13 Сряда  Пл. Еремиев 3:21-25   Пл. Еремиев 3:39-42  
 15 Четвъртък  2 Петрово 3:3-10   Агей 1:5-7, 9, 10 
 17 Петък  Исая 2:1-3, 5   Молитвен час 
 16 Събота  Псалм 92:1 ,2, 15   Залез: 20:43 ч. 

 17 Неделя  Псалм 59:16, 17   Лука 8:22-26    
  18  Понеделник  Псалм 121   Колосяни 31:1-4
 19 Вторник  Римляни 8:26-28   Притчи 3:21-26  
 20 Сряда  Втор. 10:12-17   Псалм 43:3, 4  
 21 Четвъртък  1 Царе 2:2, 3    Исая 44:3, 21, 22                  
 22 Петък  Галатяни 5:16-18   Молитвен час
 23 Събота  Еремия 31:7, 31-34   Залез:  20:50 ч. 
 
 24 Неделя Псалм 91:1-8   Йоан 15:12-17  
 25 Понеделник Втор. 11:13, 14, 11   2 Кор. 1:12      
 26 Вторник Ефесяни 2:8-10   Матей 13:36-40 
 27 Сряда     1 Йоаново 2:28   Псалм 17:8, 9, 14, 15  
 28 Четвъртък Псалм 1   Галатяни 5:13, 14  
 29 Петък Исая 33:2   Молитнет час
 30 Събота Втор. 26:16-19   Залез: 20:56 ч.

    31      Неделя Йоан 12:35-36    Псалм 61:3, 4
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

       ЮНИ

 
     1     Понеделник Исая 26:7-9 Псалм 119:116, 117  
 2 Вторник Матей 11:12 Яков 2:12, 13      
 3 Сряда 2 Коринтяни 9:6-11 1 Коринтяни 3:16, 17  
 4 Четвъртък Йоан 17:14-19 Галатяни 6:2-4   
 5 Петък Лука 1:35-37 Молитвен час
 6 Събота Псалм 122 Залез: 21:01 ч.

     7 Неделя             Псалм 118:1-6 Матей 5:43-48      
 8 Понеделник Матей 11:12 Псалм 119:116, 117 
 9 Вторник 2  Коринтяни 9:6-11 Псалм 22:11, 4, 5  
 10 Сряда Притчи 22:3, 9 Псалм 124
 11 Четвъртък Ис. Навин 24:14-16 Матей 28:18-20  
 12 Петък Софония 2:1-3 Молитвен час
 13 Събота Псалм 147:12-14 Залез: 21:05 ч.

 14 Неделя Псалм 19:13, 14 Псалм 91:9-16   
 15 Понеделник Второзаконие 31:8 Йов 5:17-20
 16  Вторник Псалм 145:15-20 2 Коринтяни  7:1  
 17 Сряда 2 Летописи 6:26 2 Летописи 6:28-31  
  18 Четвъртък Лука 8:14, 15 Галатяни 5:13, 14  
 19  Петък Йоан 6:63, 64 Молитвен час
 20 Събота Агей 1:5, 9, 10 Залез: 21.08 ч.

 21 Неделя Псалм 45:1-7 Псалм 91:9-16    
 22 Понеделник Филипяни 1:9-11 Йов 5:17-20
 23 Вторник Наум 1:2, 3, 7 2 Коринтяни 7:1  
 24 Сряда Притчи 23:15-18 Псалм 86:1-8   
 25 Четвъртък Псалм 37:39, 40 Псалм 90:9, 12
 26 Петък Еремия 14:7-9 Молитвен час
 27 Събота  Исая 56:1, 2, 6, 7 Залез: 21.08 ч.

 28 Неделя Ворозаконие 26:16-19 1 Петрово      
   29 Понеделник  Псалм 27:1-5 Лука 11:39-41 
   30 Вторник Неемия 9:19-21 Псалм 86:1-8
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2 май
 за молитвен дом

в  в Маиладхутурай, 
             Тамил Наду, Индия

(с.27)

6 юни
за мисиите по света
(с. 48)

Дарения от
първата събота

4 април
за молитвен дом
и централа
в Йоханесбург
(стр. 6)


