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Предговор

През следващите шест месеца учениците на Съботното училище по целия
свят ще бъдат съживени и стимулирани към действие чрез Божието слово при
изучаване на Поуки от книгата Деяния на апостолите.
Това, което започна като огромно разочарование за вярващите християни след
разпъването на техния Господ, се промени драстично. „След смъртта на техния
Господ (учениците на Христос) бяха една безпомощна, разочарована, обезсърчена група - като овце без пастир; но сега те вървяха напред като свидетели за
истината, без оръжия, освен Божието слово и Духа на Бога, за да триумфират над
всяка съпротива. “ Свидетелства за проповедници, с. 66, 67 (англ.)
„Нуждаем се от по-дълбоко благочестие и чистосърдечната кротост на Великия Учител. Наставена съм (…), че цялата книга Деяния на апостолите е наш
учебник. Всички ние се нуждаем да смирим собственото си сърце и всекидневно
да се обръщаме.“ Библейски коментар на АСД, т. 6, с. 1055
„Ревността за Бога движеше учениците да свидетелстват за истината с мощна
сила. Не трябва ли тази ревност да разпали сърцата ни с една решимост да разкажем историята на изкупителната любов, за Христос и Него разпнат?” Свидетел-

ства към църквата, т. 8 с. 15

„Морален мрак като погребален саван покрива земята. Всякакъв вид лъжливи
учения, ереси и сатанински измами подвеждат умовете на хората. Без Духа и
силата на Бога нашият труд за представяне на истината ще бъде напразен.
Ние се учим да представяме Христос пред света чрез размишление за Него,
чрез упражняване на вяра в Него, чрез лично преживяване на Неговата спасяваща благодат. Ако сме се научили от Исус, Той ще бъде темата на нашите разговори. Неговата любов, горяща на олтара на нашите сърца, ще достига сърцата на
хората. Истината ще бъде представена не като студена, безжизнена теория, но в
силата на Духа.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 152
„Времето не е променило обещанието на Христос, дадено при раздялата, а именно: да изпрати Светия Дух като Свой представител. И не поради
някакво ограничение от Бога богатствата на Неговата благодат не се изливат към
земята, към хората. Ако изпълнението на обещанието не се вижда такова, каквото можеше да бъде, то е, защото обещанието не се цени както трябва.“ Деяния на

апостолите, с. 23

„Мярката от Светия Дух, която получаваме, ще бъде пропорционална на мярката на нашето желание и вярата, упражнявана за това, и използването на светлината и знанието, които ще ни бъдат дадени. Ще ни бъде предаден Светият Дух
според способността ни да получим и способността ни да Го предаваме на други.“

Ревю енд херълд, 5 май 1896

„Един свят, загиващ в грях, трябва да бъде просветлен. Трябва да се намери
изгубеният бисер. Изгубената овца трябва да бъде върната на сигурно място в
кошарата. Кой ще се присъедини към търсенето? Кой ще занесе светлината на
тези, които се скитат в мрака на заблудата? “ Пак там, 23 юли 1895
Съботно-училищен отдел при Генералната конференция

Събота, 3 април 2021 г. е ден за всеобщ пост за молитва за лично
освещение и за успеха на Божието дело.
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Дарения от първата събота
за испански сборник с химни

Обични братя, сестри и приятели по света,
Музиката беше родена в сърцето на Бога, за
да бъде знак за среща между Твореца и творението – момент на общуване, в който създадените същества можеха да изразят своята почит
и поклонение към великия Творец. Псалмистът
заявява: „Пейте Господу, благославяйте името
Му, благовествайте из ден в ден извършеното от
Него избавление. Възвестявайте между народите славата Му, между всичките племена чудесните Му дела (…) Отдайте Господу, всички родове на племената; отдайте Господу слава и сила; отдайте Господу славата дължима на
името Му. Принесете приноси и влезте в дворовете Му. Поклонете се Господу
в света премяна. Треперете пред Него всички земи.“ (Пс. 96:2, 3, 7-9)
„Музиката е част от Божието поклонение в небесните дворове и ние трябва
да се стараем с песни на възхвала да се доближаваме колкото е възможно
повече до хармонията на небесните хорове. (…) Пеенето като част от религиозната служба е толкова акт на поклонение, колкото и молитвата.“ Патриарси
и пророци, с. 412

„Музиката може да спомогне ученето и „тя е едно от най-ефикасните средства за въздействане на сърцето с духовната истина.“ Вярата, чрез която жи-

вея, с. 273

„Имайки предвид важността на добрата музика във връзка с богослужението, възпитанието и евангелизирането, представихме на реформаторското
семейство неотложната ни нужда да имаме първия официален сборник от
химни на испански език. Има 21 държави, чийто основен език е испанският, а
приблизително около 527–580 милиона души говорят испански по света, като
на по-голямата част от тях е матерен език.
Процесът за този сборник от химни на испански включва изчерпателна преводна работа, издаване на законно авторско право, техническа работа за отново хармонизиране на химните, аранжирайки ги в нови тоналности, включвайки нотирането в съответните оркестри и редактирането им в софтуера.
Тъй като това е едно скъпо начинание, сърдечно апелираме към всички ученици на съботното училище да ни помогнете в този проект, така че скоро да
можем да имаме нашия официален сборник с химни, подходящи за служба
на нашия Бог.
Молим се Господ да ви възнагради богато за доброволното даване за тази
кауза и предварително ви благодарим за вашата подкрепа и щедро пожертвувание.
Вашите братя и сестри от Южноамериканския регион
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Вест за множествата

„Онзи, който е в хармония с Бога, получава небесния мир и ще излъчва
Неговото благословено влияние върху други. Духът на мира почива като
роса върху уморените от светските грижи сърца.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 35

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 6, с. 13-23 (Становище)

Неделя

28 март

1. ПРИЗВАНИ ДА БЪДАТ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ
а. Какъв е бил винаги Божият план за малцината, които Го приемат?
Михей 5:7
„Израил бе Божият избран народ. Той го беше призвал да запази всред
човеците познанието за Неговия закон и за символите и пророчествата,
които сочеха на Спасителя. Той желаеше израилевите чада да бъдат източници на спасение за света. Това, което Авраам бе в страната на своето
пришелстване, което Йосиф бе в Египет и Даниил във вавилонския двор,
това трябваше да бъдат юдеите всред народите. Те трябваше да изявят
Бога пред човеците.“ Животът на Исус, с. 14
б. Как описа Христос пътя на еврейския народ, изневерил на Неговия
план, и какво предупреждение трябва да вземем от него? Лука 20:9-18

„Нуждаем се да внимаваме да не би да понесем същата съдба както
Древния Израил. Историята на тяхното непокорство и поражение са били
записани за наше наставление, за да можем да избегнем да вършим това,
което те вършеха.“ Ревю енд херълд, 10 юли 1900

Урок 1 3 април 2021
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ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И остатъкът от Яков ще бъде всред
много народи като роса от Господа, като дъжд върху тревата, която
не чака от човек, нито се надява на човешки синове.“ (Михей 5:7)

Понеделник

29 март

2. КАЧЕСТВА НА ИЗБРАНИТЕ
а. Какво трябва да научим относно особените примки, в които Древният Израил беше впримчен? Притчи 11:2; 29:23

„Когато идолопоклонници се надигаха да изхвърлят истината, Господ
изправяше служителите Си пред царе и владетели, за да получат те и народите им Божията светлина. От време на време велики монарси биваха
заставяни да признаят върховенството на Бога, на Когото се кланяха техните юдейски пленници.
Вавилонският плен се оказа много ефикасен за излекуването на израилтяните от поклонението пред идоли. През вековете, които последваха,
те биваха угнетявани от езически врагове, докато се убедиха твърдо, че
благополучието им зависи само от послушанието им към Божия закон. Но
на мнозина от тях подбудителната причина за послушание беше не любов,
а себелюбие. Те служеха външно на Бога, за да бъдат хвалени и възвеличавани от хората. Те не служеха за светлина на света, а се затваряха от
света, за да избегнат изкушението към идолопоклонство. В дадените чрез
Мойсей наставления Бог бе поставил някои ограничения върху техните
отношения с езичниците, но тези наставления бяха криво изтълкувани. Те
имаха за цел да ги предпазят от съобразяване с обичаите на езичниците.
Юдеите обаче направиха от тях преградна стена между Израил и другите
народи. Юдеите гледаха на Йерусалим като на свое небе и действително
завиждаха, да не би Господ да покаже милост и на езичниците.“ Животът

на Исус, с. 15, 16

б. Опишете смирението и важността на духа, нужен за приемане на
Божия призив? Матей 11:28-30

„Еврейските водачи мислеха, че са прекалено мъдри, за да се нуждаят
от поучаване, прекалено праведни, за да се нуждаят от спасение, твърде
високо почитани, за да се нуждаят от Христовата почит. Спасителят се оттегли от тях и повери на други пренебрегнатите привилегии и дело. Божията слава трябваше да бъде разкрита и словото Му – предадено. Христовото царство трябваше да се установи в света. Божието спасение трябваше
да бъде възвестено в градовете на пустинята и учениците бяха призовани
в делото, пропуснато от еврейските водачи.“ Деяния на апостолите, с. 9, 10
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Вторник

30 март

3. ЕДНО ОСОБЕНО НАЗНАЧЕНИЕ

„Всички Христови работници трябва да започнат оттам, където се намират. В нашите семейства може да има души, които да жадуват за съчувствие и да гладуват за хляба на живота. Може да има деца, които трябва да
се възпитат за Христос. До самата ни врата се намират езичници. Нека
изпълняваме вярно работата, която е най-близо до нас. След това можем
да прострем усилията си дотам, докъдето Божията ръка би ни водила.“
Животът на Исус, с. 682, 683

б. Какво трябва да ни стресне, за да прегледаме нашите мотиви и приоритети в живота? 1 Коринтяни 9:16; 2 Коринтяни 10:16-18

„Заповедта „Идете по целия свят“ не трябва да се измества. Христос ни
кани да повдигнем очите си и към далечните страни. Той събаря разделната стена на националните предразсъдъци и ни учи на любов към цялата
човешка фамилия. Той издига хората от тесния кръг, начертан от тяхното
себелюбие. Заличава всички териториални граници и изкуствени обществени различия. Той не прави разлика между съседи и чужденци, между
приятели и врагове. Той ни учи да считаме всяка нуждаеща се душа за наш
брат и света – за наше работно поле.“ Пак там
„Вместо да разширяваме и строим добавъчни здания в Батъл Крийк или
на други места, където имаме вече основани институти, нека ограничаваме средствата си. Нека средствата и работниците се разпръснат да представят истината и да дават предупредителната вест в „страните оттатък.“
Свидетелства към църквата, т. 8, с. 39

„Докато сте задоволявали склонността си при усвояването на пари –
Божии пари, за които трябва да дадете сметка, мисионерската работа е
била препятствана и обвързана поради липса на средства и работници, за
да се издигне знамето на истината на места, където хората никога не са
чули предупредителната вест.“ Пак там, с. 40
„Кой ще остави приятен дом и мили роднински връзки, за да занесе скъпата светлина на истината в далечните страни?“ Пак там, с. 42
Урок 1 3 април 2021
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а. Каква е целта на Божиите деца на тази земя и къде започваме да я
осъществяваме? Матей 5:14-16

Сряда

31 март

4. ТАЙНАТА НА СИЛАТА
а. Обяснете значението на видението, дадено на пророк Захария,
илюстриращо Божието дело на тази земя? Захария 4:1-3

„Има да се извърши още много работа, за да се представят спасителните истини на евангелието пред хората. Това е средството, предвидено
от Бог, за възпиране прилива на моралната поквара и за възстановяване
на моралния Му образ в човека, Неговото лекарство за всеобщия безпорядък. (…)
Всичката светлина от миналото, всичката светлина, която грее в настоящето и достига в бъдещето, както е разкрита в Божието слово, е за
всяка душа, която ще я приеме. Славата на тази светлина, която е славата
на самия Христов характер, трябва да се прояви във всеки отделен християнин, в семейството, в църквата, в служенето на Словото и във всяка
институция, основана от Божия народ. Според Божието намерение всички
те ще са символи на онова, което може да бъде извършено за света. Ще
бъдат образци за спасителната мощ на евангелската истина и средства за
изпълнението на великото Божие намерение за човешката раса.
Божият народ трябва да бъде проводник на най-висше влияние за света
във Всемира. Във видението на Захарий две маслинови дървета, стоящи
пред Бога, изливат своето златно масло през златните тръби в резервоара
на светилника. Така той се захранва, за да може да осигурява постоянна
светлина в светилището. Така от помазаните, стоящи в Божието присъствие, пълнотата на небесната светлина и любов се предават на Неговия
народ, който ще може да предава и на други тази светлина, радост и освежение. Те трябва да се превърнат в канали, чрез които небесните инструменти да общуват със света и да му донасят Божията любов.“ Свидетелства
към църквата, т. 6, с. 14, 15

б. Коя е захранващата „батерия“ на задачата за осветляване на света? Захария 4:6
„Небесният Всемир е извършил много повече, отколкото можем да
схванем, за обръщането на душите. Ние трябва да работим в съгласие с
небесните вестители. Искайте повече от Бога! Не бива да считате, че само
вашето говорене и проповед могат да свършат работата. Ако хората не бъдат достигнати от Бога, те никога няма да бъдат достигнати.“ Пак там, с. 47
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Четвъртък

1 април

5. ГОРЯЩИ СЪРЦА

„Скъпи съработници, трябва да имаме Исус, скъпоценния Исус, пребъдващ в сърцата ни още по-пълно, за да Го представяме успешно на хората.
Имаме огромна нужда от небесно влияние – от Божия Свети Дух, Който да
предаде сила и успех на делото. Имаме нужда да открием сърцата си пред
Христос. Необходима ни е много по-устойчива вяра и по-пламенно посвещение. Имаме нужда да умрем за себе си и с разум и сърце да копнеем
за божествената любов на нашия Спасител. Когато потърсим Господа с
цялото си сърце, ще Го намерим и сърцата ни ще бъдат запленени от Неговата любов. Аз-ът ще потъне в небитието, а Исус ще стане все во все за
душата.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 47, 48
„Истински обърнатата душа е осветена от горе и за тази душа Христос е
„извор на вода, която извира за вечен живот“. Думите на такъв човек, подбудите му, действията му, могат да бъдат тълкувани погрешно и изопачавани; но той не обръща внимание на това, защото пред него стоят на карта
или в залог много по-големи интереси. Той не гледа на текущите неудобства; няма амбицията да се покаже. Не жадува за човешка похвала. Неговата надежда е в небето и продължава да върви право напред, гледайки
в Исус. Той върши правото, защото е право, защото само извършващите
правото ще получат достъп до Божието царство. Той е любезен и скромен,
и смирен, и внимателен към щастието на другите. Никога не казва: „Пазач
ли съм аз на брат си“, а обича ближния както себе си. Поведението му не е
грубо и диктаторско както на безбожните; но отразява огряващата човеците небесна светлина. Той е верен, дръзновен, войник на Христовия кръст,
като се държи здраво за Словото на живота.“ Пак там, т. 5, с. 562

Петък

2 април

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

Какво трябва да осъзнаем, когато сме изкушени да мислим, че нямаме никакво влияние върху другите?
Кое ключово качество може да направи свидетелстването ми за
Христос по-ефективно?
В очите на Бога, кое трябва да бъде най-големият приоритет за
Неговия народ?
Как трябва видението на Захарий за течащия елей да ми въздейства?
Опиши истински обърнатия християнин.

Урок 1 3 април 2021
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Дарения от първата събота - за испнски сборник с химни

а. Обяснете нашата най-голяма нужда в това време. Йоан 1:12, 13; 3:58; 4:14

Урок 2

10 април 2021 г.

Съсъди, полезни на Учителя
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да
пребъдва с вас до века.“ (Йоан 14:15, 16)
„Утешителят се дава, за да вземе нещата от Христос и да ни ги покаже, за да представи с тях богатата увереност в думите, които извират от
Неговите уста и да ги предаде с жизнена сила на душата, която е покорна,
която е изпразнена от Аз-а.“ Знамения на времето, 15 юли 1908
Препоръчвани четива: Избрани вести, кн. 1, с. 100-102 (13. Значението
на приемането на Светия Дух)

Неделя

4 април

1. УДИВИТЕЛНОТО ОБЕЩАНИЕ
а. Опишете скъпоценното обещание, което Исус даде в нощта преди
Своето разпятие и само как можем да го получим и да бъдем благословени чрез него? Йоан 14:15-17, 23

„Молитвата никога не може да замести дълга. „Ако Ме любите, ще пазте
Моите заповеди“, казва Христос. (…) Онези, които просят от Бога в очакване да изпълни обещанията Си, без в същото време да се придържат към
условията, нараняват Йехова.“ Христови притчи, с. 79
„Трябва да представим Христос във всяка фаза на характера.
Какъв е библейският текст за характер? (Йоан 14:23 цитирано).“ Меди-

цинска служба, с. 46

„(Йоан 14:23 цитирано) Обаянието на един по-силен и съвършен разум
ще властва над нас, защото имаме жива връзка с извора на всевечното
могъщество. В нашия богоподобен живот ще бъдем запленени от Христос
и тогава не ще живеем повече затворени в себе си, а ще оставим Той да
живее в нас. Неговият характер ще се възпроизведе в естеството ни и така
ще принасяме плодовете на Светия Дух. “ Христови притчи, с. 30
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Понеделник

5 април

2. КНИГАТА „ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ“
а. Как Лука, възлюбеният лекар, започва книгата за деянията на апостолите като продължение на книгата в Библията, носеща неговото
име? Лука 24:50-53; Деяния1:1-3

б. За какво бяха най-много загрижени учениците с последните въпроси относно Исус – и какви подобни грижи са обичайни за нас? Деяния
1:6 Обясни какво трябва да научим от Неговия отговор. Деяния 1:7;
Йоан 9:4

„Бог не ни е открил времето, когато тази вест (третата ангелска вест)
ще приключи или кога благодатното време ще свърши. Това, което е открито, ще приемем за себе си и за нашите деца. Но нека не се стремим да
узнаем това, което е пазено скрито в съветите на Всемогъщия. Наш дълг
е да бдим, да работим и да чакаме, всеки момент да работим за душите
на хора, които са готови всеки момент да загинат. Трябва постоянно да
вървим по стъпките на Исус, работейки по Неговите указания, раздавайки
Неговите дарове като настойници на многообразната Божия благодат. Сатана ще бъде готов да даде на някого, който не се учи всеки ден от Исус,
специална вест от собственото му произведение, за да не оказва ефект
удивителната истина за това време.“ Ривю, енд херълд, 9 октомври 1894 г.
„Многократно съм предупреждавана срещу определянето на точна дата.
Никога вече няма да има основаваща се на време вест за Божия народ. Не
бива да знаем точната дата на изливането на Светия Дух или за идването
на Христос.“ Избрани вести, кн. 1, с. 173
„Живеем в последната сцена на тази земна история. Пророчеството
бързо се изпълнява. Благодатните часове бързо отминават. Нямаме време
– нито момент за губене. Да не бъдем намерени заспали на стража. Никой
да не каже в сърцето си или с делата си: „Господарят ми ще се забави да
дойде.“ Нека вестта за скорошното идване на Христос да звучи със сериозни думи на предупреждение. Нека убеждаваме мъже и жени навсякъде
да се покаят и да бягат от идещия гняв. Нека ги събудим да се готвят незабавно, защото малко знаем какво е пред нас. Нека проповедници и миряни
отидат в узряващите полета да кажат на равнодушните и индиферентните
да търсят Господа, докато може да се намери.“ Свидетелства към църквата,
т. 8, с. 216, 217

Урок 2 10 април 2021

11

Вторник

6 април

3. ВЪЗНЕСЕНИЕТО И УВЕРЕНИЕТО
а. Какво подчерта Исус в заключителните Си бележки непосредствено преди възнесението Си - и какво означава това за нас? Деяния 1:4,
5, 8, 9

„Духът щеше да се даде като една животворяща сила. Без нея Христовата жертва би била напразна. Силата на злото се бе укрепила с течение
на вековете и подчинението на хората пред нея бе изумително. Грехът
можеше да бъде отблъсван и побеждаван само чрез могъщата сила на
третото лице на Божеството, което щеше да дойде не с умерена сила, а в
пълнотата на божествената сила. Духът е, Който осъществява онова, което бе извършено от световния Изкупител. Чрез Духа се очиства сърцето.
Чрез Духа вярващият става участник на божественото естество. Христос е
дал Духа Си като божествена сила за побеждаване на всички унаследени
и придобити зли наклонности, както и за отпечатване на Неговия характер
в църквата Му.“ Животът на Исус, с. 553
б. С каква блажена увереност верните вярващи от всички поколения
могат да почиват с надежда? Деяния 1:10, 11; Тит 2:11-13

„Учениците не се плашеха вече от бъдещето. Те знаеха, че Исус е на
небето и продължава да се интересува от тях. Знаеха, че при Божия престол имат един Приятел, затова с дръзновение представяха молбите си на
Отец в името на Исус.“ Пак там, с. 693
„С неизказана радост началства и власти признават върховенството на
Княза на живота. Ангелското войнство пада на колене пред Него, докато
небесните дворове се изпълват с радостния вик: „Достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението! (Откр. 5:12) (…)
От онази сцена на небесна радост достига до нас на земята ехото на
Христовите чудни думи: „Отивам при Моя Отец и при вашия Отец; при
Моя Бог и при вашия Бог.“ Небесното семейство и земното семейство са
съединени в едно. За нас Господ се възнесе и ще живее за нас. „Затова
може напълно да спасява онези, които чрез Него отиват при Бога, тъй като
всякога живее, за да ходатайства за тях (Евр. 7:25).“ Пак там, с. 694, 695
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Сряда

7 април

4. СРЕЩАНЕ С ЦЕЛ
а. Къде се събраха учениците, кои присъстваха и какво правеха? Деяния 1:12-14 Какво можем да научим от тази постъпка?

„Докато очакваха изпълнението на обещанието, учениците смириха
сърцата си в истинско покаяние и признаха своето неверие. Спомняха си
думите на Христос, изговорени за тях преди смъртта Му и разбраха още
по-пълно значението им. Припомниха си и си повтаряха един на друг забравени истини. (…)
Това бяха дни на подготовка и дълбоко изпитване на сърцето. Учениците чувстваха духовната си нужда и викаха към Господа за свято помазание, което да ги направи способни в делото за спасение надуши. Не искаха
благословения само за себе си. Бяха натоварени с бремето за спасение
на души. Осъзнаваха, че евангелието трябва да бъде занесено на света и
искаха обещаната от Христос сила.“ Деяния на апостолите, с. 17, 18
б. Назовете едно решение, взето от ранната църква, съставена от 120
вярващи. Деяния 1:15–26. Защо начинът, по който бе направен изборът в много младата църква, не е необходимо да се разглежда като
обичаен метод? Деяния 6:3

„Всеки член на църквата има глас за избиране на служители на църквата.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 203
„Нека никой не бъде подведен да отстъпва от здравите и разумни принципи, които Бог е дал за ръководство на Своя народ, за да зависи в решенията си от каквито и да било подобни измислици, каквито са хвърлянето
на ези и тура. Такъв начин на действие доставя голямо удоволствие на неприятеля на душите, защото той може да направлява монетата и чрез нея
да прокарва своите планове. Нека никой не бъде толкова лековерен да се
доверява на подобни тестове. Нека никой не омаловажава своя духовен и
житейски опит, като прибягва до евтини измислици, за да взема решения
по важните въпроси на Божието дело.“ Избрани вести, кн. 2, с. 354
„Четете своите библии с много молитва! Не се опитвайте да смирявате
другите, но смирете себе си пред Бога и се отнасяйте благородно един
към друг. Да се хвърля жребий за избирането на църковни служители не
е по Божията воля. Нека отговорни хора бъдат призовани, за да избират
служители на църквата.“ Пак там, с. 357
Урок 2 10 април 2021
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Четвъртък

8 април

5. НАШАТА НУЖДА ДНЕС
а. Коя е най-голямата нужда на всеки от нас точно сега? Исая 26:4, 8 , 9

„Когато предадете собствената си воля и мъдрост и се научите от Христос, ще бъдете допуснати до Божието царство. Господ изисква пълно, безрезервно себепредаване. Дайте Му възможност Той да подреди, оформи
и насочи живота ви. Вземете игото Му на врата си. Подчинете се, за да
бъдете водени и учени от Него. Разберете, че ако не станете като малки
деца, никога няма да влезете в небесното царство.
Пребъдването в Христос означава да се избере Христовия характер,
така че целите ви да се уеднаквят с Неговите. Пребъдвайте в Него, за да
вършите волята Му и да живеете според нея. Това са условията за следване на Исус и ако не се съобразите с тях, никога няма да намерите покой.
(…)
Трябва да имате вътрешно, по-възвишено духовно преживяване. Трябва да израствате в благодатта, като пребъдвате в Христос. Ако се преобразите, ще бъдете опора, а не пречка за братята си.“ Избрани вести, кн. 1, с.101
„Трябва да бъдем в молитва, ако искаме да растем в божествения живот. Когато вестта на истината се проповядваше за първи път, колко много
се молихме. Колко често се чуваше гласът на посредничеството – в стаичката, в плевнята, в градината, на полето. Често пъти прекарвахме цели
часове в сериозна молитва – двама или трима, изискващи обещанието.
Често пъти се чуваше плач, а след това благодарствен глас и хвалебна
песен. Сега Божият ден е много по-близо, отколкото, когато за първи път
повярвахме, и трябва да бъдем много по-сериозни, много по-ревностни и
пламенни, отколкото в онези ранни дни. Опасностите, през които преминаваме сега, са по-големи отколкото тогава. Душите на хората са много
по-закоравели. Трябва днес да бъдем пропити от Христовия Дух и да не си
почиваме, докато не Го получим.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с.157

Петък

9 април

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

14

Назови условията за получаване на Светия Дух, както е показано
в Йоан 14.
Защо ни е казано да не се опитваме да основем нашата вяра върху определяне на времето?
Защо Светият Дух е съществен за християнския живот?
Каква беше главната цел на молитвата в първото църковно събрание?
Как можем да бъдем вдъхновени от целта на ранните адвентни
вярващи?
Урок 2 10 април 2021
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3

17 април 2021 г.

Сила на Петдесетницата
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия
Дух на ония, които искат от Него!“ (Лука 11:13)
„Трябва да се молим сериозно за слизането на Светия Дух, както учениците се молеха на Петдесетница. Щом те се нуждаеха от това в своето време, ние днес се нуждаем още повече.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 152
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 17-20 (4. Петдесетница – от начало до „Гласовете им се бяха смесели с виковете на тълпата да бъде
разпънат“); Свидетелства към църквата, т. 8, с.11-16 (Обещаната сила)

Неделя

11 април

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ИЗЛИВАНЕТО
а. Какво се случи в отговор на молитва, когато учениците бяха в съгласие помежду си на едно място, и какво можем да научим от това?
Лука 11:13; Деяния 2:1, 2

„Забележете, че Духът се изля след като учениците бяха съвършено
единодушни, когато не спореха вече за най-високото място. Всички различия бяха отстранени. (…)
Учениците не поискаха благословение за себе си. Те бяха обременени
с товара на души. (…)
Нека християните отстранят всички несъгласия и се предадат на Бога
за спасението на погиналото. Нека се молят с вяра за обещаното благословение и то ще дойде.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 13
„Можем благополучно да се стремим да бъдем единодушни в доктрината и духа и ако това бъде направено, ще бъдем в хармония с Божията
воля. Ако егоизмът и гордостта, и суетата, и злите предположения бъдеха
премахнати, бихме станали силни в Бога и вратата на сърцето ни би била
отворена за влизане на Христос; кръщението на Светия Дух ще падне върху нас и ние ще бъдем изпълнени с всичката пълнота на Бог.“ Ревю енд
херълд, 22 април, 1890
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Понеделник

12 април

2. ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИ ЗРИТЕЛИ
а. Какво чудо скоро преживяха учениците и защо това беше необходимо? Деяния 2:3-11 Как това събитие беше пророкувано? Марк 16:17

„Светият Дух под формата на огнени езици застана над събраните.
Това бе знакът за дадения на учениците дар, направил ги способни да
говорят свободно непознати дотогава за тях езици. Огънят бе символ на
пламенността, с която щяха да се трудят апостолите, както и на силата,
която щеше да съпровожда делото им.
„А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки
народ под небето.“ Евреите се бяха разпилели по всички краища на обитавания тогава свят и в изгнаничеството си бяха научили да говорят на
различни езици. Много от тях се намираха сега в Ерусалим за религиозните тържества. Тук имаше хора, говорещи познатите тогава езици. Тяхното
разнообразие бе пречка за проповядване на Евангелието. Затова Бог по
чуден начин запълни недостига на апостолите. Светият Дух направи за
тях това, което те нямаше да постигнат сами цял живот. Сега можеха да
проповядват евангелските истини навсякъде, говорейки правилно езиците
на народите, за които работеха. Този чуден дар бе силно доказателство
за света, че поръчението им носи небесен знак. От този момент нататък
езикът на учениците бе чист, прост и точен, независимо дали говореха на
свой или на чужд език.“ Деяния на апостолите, с. 19
б. Как един старозаветен пророк беше предсказал една опасна фалшификация на този дар? Исая 8:19, 20

„Някои от тези личности (ръководени от дух на фанатизъм) практикуват
неща, които наричат дарове, и казват, че Господ ги е поставил в църквата.
Те говорят безсмислици, които наричат непознат език. Този език е непознат не само за хората, но и за Господ и за цялото небе. Подобни „дарби“
се фабрикуват от хора, подпомогнати от големия измамник.“ Свидетелства
към църквата, т. 1, с. 356
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3. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ИСТИНСКИТЕ
а. Обяснете разликата между евтините, повърхностни привидни религиозни вълнения спрямо истинските съживления, ръководени от
Светия Дух. Матей 7:15-20; Псалм 77:6

„Фанатизъм, фалшиви възбуждения, фалшиво проповядване на езици и шумни прояви се смятат за дарби, които Бог е поставил в църквата.
Някои са били заблудени по този въпрос. Плодовете от всичко това не
са никак добри. „По плодовете им ще ги познаете.“ Фанатизъм и шум се
смятат за някакви особени доказателства за вяра. Някои не са доволни от
дадено събрание, ако не са си прекарали времето по необичаен начин. Те
действат в тази насока и постигат душевна възбуда, но влиянието на тези
събрания не е добро. Когато щастливото превъзнасяне премине, те потъват още по-ниско отпреди, защото щастието им не е дошло от правилния
източник. Най-полезните събрания за духовен напредък са тези, които се
характеризират с тържественост и дълбоко изследване на сърцата, а всеки се стреми да се опознае и искрено и с голямо смирение желае да се учи
от Христос.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 356
б. Кое ясно идентифицира истинските Христови последователи в
този свят? Яков 2:18; Галатяни 5:6
„Ние трябва да показваме вярата си чрез дела. Нужно е да сме повече
загрижени за това, дали да притежаваме в по-голяма мярка Божия Дух,
защото тук се крие силата на църквата. Сатана е този, който се стреми да
раздели Божиите чеда. Любов, о, колко малко любов имаме – любов към
Бога и един към друг! Словото и Духът на истината в сърцата ни, ще ни
отделят от света. Неизменните принципи на истината и любовта свързват
сърце със сърце и силата на единството ще бъде съразмерна с мярката
на благодатта и истината, на която се радваме. Добре би било, ако всеки
от нас издигне огледалото на Божия закон и гледа в него отражението на
Божия характер. Нека внимаваме да не пренебрегваме тревожните сигнали и предупрежденията на Неговото слово. Ако не се обърне внимание на
тези предупреждения и недостатъците на характера не се победят, тези
недостатъци ще победят онези, които ги притежават, и те ще се заблудят,
ще отстъпят от вярата и ще направят явен грях. Ако умът не се издигне до
най-високия образец, след време ще изгуби силата си да задържи онова,
което е постигнал.“ Пак там, т. 5, с. 528
Урок 3 17 април 2021
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Сряда

14 април

4. ОЧАКВАТ НИ БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
а. Докато учениците говореха ясно чрез Духа, какви два отговора бяха
чути - единият разкриващ интерес, а другият подбуждан от типичната
подигравателна тактика на Сатана? Деяния 2:12, 13

„Когато Господ се кани да извърши някакво дело, Сатана подтиква някого да възразява.“ Животът на Исус, с. 435
„Господ действаше по Свой собствен начин. Но ако би имало такова
проявление между нас, на което би настъпил краят на света, не биха ли се
присмели някои, както в този случай? Онези, които не бяха под влиянието
на Светия Дух, не знаеха това. За тази класа учениците изглеждаха като
пияни.“ Свидетелства за проповедници, с. 66 (англ.)
б. Какво можем да научим от начина, по който Петър незабавно разясни случващото се? Деяния 2:14-21

в. Как изпълнението на старозаветното пророчество, което апостолът цитира, трябва да се повтори в наши дни? Иоил 2:28, 29

„С искрен копнеж очаквам времето, когато събитията от деня на Петдесетница ще бъдат повторени с още по-голяма сила, отколкото при този
случай. Йоан казва: „Видях друг ангел, който слизаше от небето, и имаше
голяма власт; и земята се осветли от неговата слава.“ Тогава, както по
времето на Петдесетница, хората ще чуят истината, която им се говори,
всеки на негов език.
Бог може да вдъхне нов живот на всяка душа, която искрено желае да
Му служи, и може да докосне устните с жив въглен от олтара и да ги направи да станат красноречиви за Негова прослава. Хиляди гласове ще бъдат
вдъхновени със силата да разгласяват удивителните истини на Божието
слово. Заекващият език ще бъде развързан и плахият ще бъде укрепен,
за да даде смело свидетелство за истината.” Библейски коментар, т. 6, с. 1055
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5. ВОДЕНЕ НА УМОВЕ КЪМ ХРИСТОС
а. Как Петър запозна множеството с Христос? Деяния 2:22-24
„Това бе сцена, изпълнена с вълнение. Ето, от всички посоки идваха
хора да слушат как учениците свидетелстват за истината, такава, каквато
е в Исус. Те се тълпяха, изпълвайки храма. Свещеници и управници са там
с потъмнели и намръщени от злоба лица, със сърца, още не забравили омразата срещу Христос, с ръце омърсени от пролятата кръв, разпнали Изкупителя на света. Те мислеха, че ще намерят апостолите свити от страх
пред силната ръка на потисници и убийци, но ги видяха издигнати над всеки страх и изпълнени с Духа да проповядват със сила божествеността на
Исус от Назарет. Чуха ги да заявяват с дързост, че Този, Който така наскоро бе унижаван, осмиван, удрян от жестоки ръце и разпънат, е Князът на
живота, издигнат сега до дясната ръка на Бога.“ Деяния на апостолите, с. 20
б. Как Петър отново припомни пророчество в проповедта си? Деяния
2:25-36
в. Опишете удивителното действие на Светия Дух в онзи момент. Деяния 2:37; Йоан 16:7, 8
„Работата на Светия Дух е да показва на човека какви са приемливите
за Бога характер и посвещение. Благодарение на действието на Светия
Дух душата се просвещава, характерът се обновява, освещава и облагородява.“ Избрани вести, кн. 1, с. 123

Петък

16 април

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

Какво може да ми пречи лично да получа напълно Светия Дух?
За коя практическа цел апостолите се нуждаеха от дарбата на езиците?
Как емоционализмът* е пречка за истинско преживяване с Христос?
Какво трябва да си припомня, когато Бог работи по различен начин, отколкото очаквам?
Опиши двата вида хора, които слушаха проповедта на Петър.

*емоционализъм - течение в психологията, което смята чувствата за първичен и основен
елемент на съзнанието.
Урок 3 17 април 2021
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Урок 4

Радост от покаянието

24 април 2021 г.

ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „А Петър им рече: Покайте се, и всеки от
вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете
ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.“ (Деяния 2:38)
„Ако ангелите се радват да видят грешници да се покайват, няма ли
спасените чрез Христовата кръв да се радват, когато видят други да се покайват и да се обръщат към Христос благодарение на тях? Когато работим
в хармония с Христос и със святите ангели, ще изпитваме радост, която
не може да се изпита вън от делото.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 364
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 20-27 (4. Петдесетница – от „Когато Исус и Варава застанаха пред тях в съдебната зала“ до края);
с. 5 (Дарбите на Духа – цялата); с. 6. (Край храмовите врати – отначало
до „Само чрез вяра в Него можеха да бъдат простени греховете им.“)

Неделя

18 април

1. СМЕЛА ГРИЖА
а. Какъв силен апел отправи Петър незабавно, когато съвестта на
множеството беше събудена относно това кой действително беше
Христос – и как може това да ни даде кураж? Деяния 2:38-40

„Не трябва да се свиваме пред света и да се извиняваме за това, че
му казваме истината. Трябва да порицаваме укриването, развейте знамената си, за да отговорите на каузата на хора и ангели. Нека се разбере, че
адвентистите от седмия ден не правят никакъв компромис. Във вашите
мнения и вяра не трябва да се появява и най-малкото колебание: светът
има право да знае какво очаква от нас. (…)
Господ желае Неговите служители днес да проповядват старото евангелско учение – скръб за греха, покаяние и изповед. Искаме старомодни
проповеди, старомодни обичаи, старомодни бащи и майки в Израил. За
грешника трябва да се работи с постоянство, сериозно, мъдро, докато той
види, че е престъпник спрямо Божия закон, да се покае и да прояви вяра
към Господ Исус Христос.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 19
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19 април

2. ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИ

„Петър застана всред тях и говори с мощна сила. Между онези, които го
слушаха, имаше благочестиви евреи, които бяха искрени във вярата си. Но
силата, която придружаваше думите на говорителя, ги убеди, че Христос
беше наистина Месия. Какво мощно дело беше осъществено! Три хиляди
се обърнаха в един ден.
Семето беше посято от най-великия Учител, Когото светът някога е
познавал. За три и половина години Божият Син беше пребивавал в юдейската страна, като прогласяваше вестта на евангелската истина и работеше с мощни знамения и чудеса. Семето беше посято и след Неговото възнесение стана голямата жетва. Повече бяха обърнати чрез една проповед
в деня на Петдесетницата, отколкото бяха обърнати през всичките години
на Христовата служба. Така мощно Бог ще работи, когато хора са предадени на контрола на Духа.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1055
б. Опишете състоянието на ранната църква и какво всички ние се
нуждаем да научим от това. Деяния 2:42-47

„След слизането на Светия Дух учениците отидоха да проповядват
възкръсналия Спасител, като единствената им цел беше спасението на
души. Те се радваха на сладостта на общението със светиите. Бяха нежни,
разсъдливи, себеотрицателни, готови да направят всякаква жертва заради
истината. Във всекидневните си общувания един с друг те разкриваха любовта, която Христос им бе заповядал да проявяват. Чрез несебелюбиви
думи и дела те се стараеха да запалят тази любов в други сърца.
Вярващите трябваше всякога да съхраняват любовта, която изпълваше сърцата на апостолите след слизането на Светия Дух. Те трябваше
да изпълняват с доброволно послушание новата заповед: „Да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг“.
(Йоан 13:34) Така тясно трябваше да са свързани с Христос, че да могат
да изпълняват Неговите изисквания. Трябваше да се възвеличава силата
на един Спасител, Който можеше да ги оправдава чрез Своята правда.“
Свидетелства към църквата, т. 8, с. 207
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Дарения от първата събота - за мисиите по света

а. Какво удивително дело беше извършено чрез Светия Дух? Деяния
2:41

Вторник

20 април

3. ЧУДОТО В ХРАМА
а. Как Господ употреби Петър и Йоан, за да извърши едно удивително
чудо при Красните врати на храма? Деяния 3:1-10

„Учениците проповядваха с голяма сила разпнатия и възкръснал Спасител. В името на Исус те извършваха знамения и чудеса: болни биваха
излекувани, един, който бе сакат по рождение, бе напълно излекуван и
влезе с Петър и Йоан в храма, като ходеше, скачаше и славеше Бога пред
очите на всички хора.“ Опитности и видения, с. 156
б. Как хората реагираха на чудото и какво заяви Петър, за да изтъкне
действителния източник? Деяния 3:11-16

„Мнозина тръгнаха след тях, силно учудени от изцеленията, които
вършеха.
Първосвещениците мислеха, че след Исусовата смърт не ще има вече
изцеления и чудеса, че възбуждението на народа ще премине и хората
отново ще се обърнат към човешките традиции. Но ето, че точно всред
тях учениците вършеха чудеса и народът се изпълваше с удивление. Исус
бе разпнат и те се чудеха откъде последователите Му притежаваха тази
сила. Докато бе жив те предполагаха, че Той им дава сила; но сега, когато
е мъртъв, те очакваха чудесата да спрат.“ Пак там
в. Как Петър любезно оправда слушателите си за тяхното съмнение?
Деяния 3:17
„Аз зная, че вие направихте това от незнание“, каза Петър, но това
незнание не извинява действието, защото им бе дадена голяма светлина.
Излиза се с твърдението, че ако бяха знаели, че Той е Князът на живота,
не биха Го разпнали. Но защо не знаеха? – защото избраха да не знаят. Нямаха интерес да изследват и изучават, и невежеството им се оказа вечната
им разруха. Бяха имали най-силното доказателство, на което да основат
вярата си и бяха задължени на Бога да приемат доказателството, което
Той им бе дал. Неверието им ги направи виновни за кръвта на Единородния Син на безкрайния Бог.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1056
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4. ВРЕМЕ ЗА ПАДАНЕ ВЪРХУ СКАЛАТА

„Думите трябва да идват до нас с подбуждаща сериозност (Деян. 3:19
цитирано). Има мнозина между нас, на които им липсва духовност и ако
не се обърнат нацяло, сигурно ще бъдат изгубени. Позволявате ли си да
рискувате? (…)
Ако желаем да избегнем да имаме болезнено преживяване, трябва да
започнем сериозно незабавно да изработваме собственото си спасение
със страх и трепет. Има мнозина, които не дават решително доказателство, че са верни на своя кръщелен обет. Ревността им е охладняла чрез
формални изисквания, светска амбиция, гордост и любов към Аз-а. Понякога чувствата им се развълнуват, но те не падат върху скалата Исус
Христос. Не идват при Бога със сърца, които са съкрушени от покаяние и
изповед. Онези, които преживяват делото на истинско обръщане в сърцето си, ще разкриват плодовете на Духа в сърцата си. О, ако онези които
имат така малко духовен живот, осъзнаеха, че вечният живот може да бъде
даден само на онези, които станат съучастници на божественото естество
и избегнат покварата, която е в света поради страстта!“ Свидетелства, т. 9,
с. 154, 155 (англ.)

б. Само как можем да преживеем „освежението“, отнесено към Деяния 3:19? Исая 43:25; 44:3, 22; 57:15; 60:1, 2

„Както ранният дъжд при изливането на Светия Дух стана в началото на
евангелската вест, за да подпомогне поникването на скъпоценното семе,
тъй и късният дъжд ще се излее в края на същото време, за да узрее жетвата. (…)
Великото дело на Евангелието ще се завърши с не по-малка сила от
онази, която го отличаваше в началото. Пророчествата, които се изпълниха при изливането на ранния дъжд при разкриването на Евангелието,
пак ще се изпълнят чрез късния дъжд и при неговото закриване. Това е
времето на освежението, което апостол Петър предвиждаше, когато каза:
„Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.“ Великата борба, с. 507, 508
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Дарения от първата събота - за мисиите по света

а. Какъв призив отправи Петър към слушателите си в храма, представяйки истината за Христос? Деяния 3:18, 19 Как същият този призив
отеква днес до нас дори с по-голяма настойчивост?

Четвъртък

22 април

5. ПРИГОТВЯНЕ ЗА СЛАВНОТО СЪБИТИЕ
а. Само кой ще получи „освежението“ и какъв ще бъде славният резултат от него? Деяния 3:19, 20; 2 Коринтяни 7:10
„Тези думи трябва да идват до нас с подбуждаща сила (2 Кор. 7:10,
11 цитирано). Това е истинско покаяние. То ще води до преобразяване в
живота. Отсъствието на тази истинска скръб за греха е, която прави много
обръщания повърхностни. В живота не са извършени реформирания. Но
когато грехът е видян в светлината на Божия закон и е схванат истинския
му характер, ще бъде отстранен от сърцето и живота.
Истинската скръб за греха довежда каещата душа близо до страната на
Исус. Там може ефикасно да пледира за прощение и получаване на благодат за побеждаване. Там нейния помрачен разум може да бъде осветлен
и каменното сърце преобразено в меко сърце. Там бунтовният грешник
е сломен и волята му е доведена в съгласие с волята на Бога.“ Ревю енд

херълд, 8 юни 1911

„Видях, че мнозина пропуснаха така необходимото приготовление и
очакваха времето на „освежението“ – късния дъжд, за да ги приготви да
устоят в Господния ден и да живеят пред Него. (…) Видях, че никой не ще
преживее „освежението“ без да е удържал победа над всяка нечистота,
гордост, егоизъм, любов към света и над всяка лоша дума и дело. Затова
трябва да се приближаваме все по-близо и по-близо до Господа, искрено
да ожидаме необходимото приготовление, за да ни направи способни да
устоим в борбата в Господния ден. Нека всички помнят, че Бог е свят и че
никой, освен святите същества, не е могъл някога да пребивава в Неговото присъствие.“ Опитности и видения , с. 71

Петък

23 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как мога да развия повече кураж да говоря високо и ясно за Христос, както Той прави за мен?
Защо учениците бяха така успешни точно там, където започнаха
работата си?
Как оправдаването на хората за незнание спомага за взаимно уважение?
Защо Бог ни кара да се покаем преди да ни даде силата на късния
дъжд?
Кои са някои от главните греховни недостатъци, които е необходимо да победя, за да получа освежението?

Урок 4 24 април 2021

Дарения от първата събота

1 МАЙ 2021 г.

за мисиите по света

Думите на Христос: „Идете по целия
свят и проповядвайте благовестието на
всяка твар“ са познати на Неговите последователи.
Кое е така забележителното в тази
мощна заповед? Вечното евангелие трябва да отиде до целия свят. „И
видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ
и племе, език и люде.“ (Откр. 14:6)
Броят на християните (от всички деноминации) по света е около 2,4
милиарда – всред един свят от почти 7,8 милиарда население. С тези
огромни цифри на много места е била разкрита настоящата истина, но
на много не е.
„Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще
повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?“
(Римл. 10:14) Така много скъпоценни души са в дълбок мрак и пълно
объркване. „Но Бог още има един народ във Вавилон и преди посещението чрез тези порази, тези верни трябва да бъдат призовани из него,
тъй че, както Той обяснява, „да не участвате в греховете ѝ и да не се
заразите от язвите ѝ“. (…)
Обаче никой не ще понесе Божия гняв преди истината да е била
представена на сърцето и съвестта му и той да е отхвърлил. Има мнозина, които никога не са имали случай да чуят особените истини за
това време. Задължителността на четвъртата заповед никога не им е
била представена пред очите в истинска светлина. Онзи, Който чете
във всички сърца и знае всяка подбуда, не ще остави в неясност относно изхода на борбата никого, който копнее за познанието на истината. Заповедта не трябва да бъде наложена на народа да я приеме
слепешката, но всеки ще получи достатъчно светлина, за да може да
вземе разумно решението си.“ Великата борба, с. 502
Как ще чуят? Всеки от нас може да протегне ръка на приятели, роднини, съседи, познати и чужди свободно. Но има още много повече да
се направи в места извън нашия обсег. Нашите парични дарения могат
да бъдат използвани за установяване на мисионски дейности в нови
области. Тъй че, когато ще се събират даренията от първата събота за
мисиите по света, молим спомнете си за тази нужда и дарете щедро и
вярата ви може да бъде богато възнаградена!
Мисионски отдел към Генералната конференция
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Страхуване единствено от Бога
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не
Бога, разсъдете; защото ние не можем да не говорим това, което сме
видели и чули.“ (Деяния 4:19, 20)
„След изливането на Светия Дух учениците с божественото снаряжение излязоха като свидетели да разкажат удивителната история за яслата
и кръста. Те бяха скромни мъже, но излязоха с истината.“ Свидетелства за

проповедници, с. 66 (англ.)

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 27-31 (6. Край храмовите врати - от „Вие сте потомци на пророците и наследници на завета“ до
края); Свидетелства към църквата, т. 6, с. 335-341 (Нашето отношение
към гражданските власти)

Неделя

25 април

1. ЖИВЕЕНЕ СЪОБРАЗНО ВСИЧКАТА СВЕТЛИНА
а. Как сме призвани днес, във времето на възстановяването, да се намерим преди завръщането на Христос? Деяния 3:20-25 Обясни нашия
дълг относно светлината, поверена лично на всеки от нас. Стих 26

„Нашата отговорност е по-голяма, отколкото тази на нашите предшественици. Ние сме отговорни за светлината, която те са получили и която
ни е оставена като наследство, но сме отговорни и за добавъчната светлина, която ни осветлява от Божието слово.“ Великата борба, с. 130
„Отклоним ли се от свидетелството на Божието слово и приемем фалшиви учения, понеже нашите бащи са ги разпространявали, ние попадаме
под изговореното над Вавилон осъждение; ние пием от неговото яростно
вино.“ Пак там, с. 444
„Отговорна си за начина, по който - независимо от всичко друго – използваш светлината, озаряваща пътя ти. Липсата на освещение в другите
не може да е извинение за тебе. Обстоятелствата, че те изопачават истината чрез погрешни действия, тъй като не са осветени от нея, няма да те
направи по-малко отговорна.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 397, 398
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2. НАРАНЕНА ГОРДОСТ
а. Как реагираха началниците на храма на мощната вест, която Петър
беше представил? Деяния 4:1-4

„След възкресението на Христос от смъртта свещениците разпространиха на близо и далеч лъжливия доклад, че тялото Му е било откраднато
от учениците Му, докато римската стража спяла. (…) Началникът на храма
и някои от другите служебни лица бяха садукеи. Имаше много събудени от
проповядването на учениците. Те почувстваха, че техните любими доктрини бяха в опасност и репутацията им е изложена на риск. (…)
Но противниците на учениците не можеха да повярват, че Христос е
възкръснал от смъртта. Свидетелството беше твърде убедително, за да
буди съмнение. Въпреки това, мнозина втвърдиха сърцата си, отказвайки
да се покаят за ужасното деяние, което бяха извършили с предаването
на Исус на смърт. Когато от небето дойде сила върху апостолите по такъв
забележителен начин, страхът пазеше еврейските водачи от насилие, но
тяхната непримиримост и злоба бяха непроменени.
Пет хиляди души вече бяха приели истината, провъзгласена от учениците и фарисеи и садукеи се съгласиха, че ако тези учители бъдат търпени да отиват необуздани, собственото им влияние ще бъде в по-голяма
опасност, отколкото, когато Исус беше на земята.“ Ривю енд херълд, 8 юни 1911
б. Как може гордост и бунт да водят до духовна слепота? 4 Царе 17:13, 14

„Светият Дух често е отхвърлян, понеже идва по неочаквани начини. На
еврейските управници бе дадено изобилно доказателство, че апостолите
говореха и действаха под божествено вдъхновение, но те твърдо се противопоставиха на вестта на истината. Христос не беше дошъл по начина,
по който те очакваха, и макар че понякога се убеждаваха, че Той е Божият
Син, въпреки това потъпкаха убеждението и Го разпнаха. В милостта Си
Бог им даде още допълнително доказателство и друга възможност да се
обърнат към Него. Той изпрати учениците да им кажат какво бяха направили и с ужасното обвинение, че бяха убили Княза на живота. Той им изпрати
друг призив за покаяние. Но чувствайки се сигурни в собствената си праведност, еврейските учители не бяха подготвени да допуснат, че мъжете,
които ги обвиняваха за разпъването на Христос, говореха по указанието на
Светия Дух.“ Пак там
Урок 5 1 май 2021
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Вторник

27 април

3. ИСТИНАТА РАЗКРИТА
а. Какво поискаха еврейските управници на следващия ден – и как
можем истински да бъдем вдъхновени от безстрашните и обстойни
думи на Петър? Деяния 4:5-11

„В същата зала и пред някои от тези хора Петър безсрамно се бе отрекъл от Господа. Той ясно си го спомни, като се яви на разпита. Сега имаше
възможност да изкупи своята страхливост.
Присъстващите, също спомнили си постъпката му при разпита на неговия Учител, се ласкаеха с мисълта да го смирят, като го сплашат със затвор и смърт. Но Петър, отрекъл се от Христос в часа на най-голямата Му
нужда, бе импулсивен и уверен в себе си, съвършено различен от Петър,
който бе доведен пред Синедриона. След своето падение той се бе покаял. Вече не бе горд и самохвален, но бе станал скромен и недоверчив към
себе си. Изпълнен бе със Светия Дух и с помощта на силата Му бе решен
да отстрани петното на своето отстъпничество, като почете името, което
някога бе посрамил.“ Деяния на апостолите, с. 29
б. Каква беше запомнящата се кулминация на отговора на Петър и как
издържа пред лицето на опасните популярни теории днес? Деяния
4:12
„Има само една сила, която може да отстрани злото от сърцата на хората и това е силата на Бог в Исус Христос. Само чрез кръвта на Разпнатия
се извършва очистване от греха. Само Неговата благодат може да ни направи способни да се съпротивим и да покорим наклонностите на нашето
паднало естество. Тази сила спиритическите теории, касаещи Бога, правят да изглежда без никакъв ефект. Ако Бог е същност, проникваща цялата
природа, тогава Той обитава във всички хора; и за да постигне святост,
човек трябва само да развие силата, която е вътре в него.
Тези теории по отношение на Бог обезсилват Неговото слово и тези,
които ги приемат, са в голяма опасност да бъдат накарани най-накрая да
разгледат цялата Библия като измислица. Немощната човешка воля няма
реална сила да устои и да преодолее злото. Защитите на душата са разбити. Човекът няма бариера срещу греха. Когато веднъж ограниченията
на Божието слово и Неговия Дух бъдат отхвърлени, ние не знаем до какви
дълбочини може да потъне човек.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 253

28

Урок 5 1 май 2021

Сряда

28 април

4. СИЛА ПО ЗЕМЯТА
а. Защо еврейските водачи бяха изумени от Петър и Йоан и какво
трябва това да накара всеки от нас – и служители и миряни – да размишляваме с молитва? Деяния 4:13, 14; 1 Коринтяни 1:27

„След възнесението на Исус лекари, юристи, свещеници, управници,
книжници и теолози с удивление слушаха мъдрите и силни слова на неуки и скромни хора. Тези мъдри хора се учудваха на успеха на смирените
ученици и накрая си го обясниха – за свое собствено удовлетворение
– с факта, че са били с Исус и са се учили от Него. Техните характери,
простотата на ученията им бяха подобни на тези на Христос. (…)
Суета и гордост изпълват сърцата на хората. Единствено Божията благодат може да извърши реформа.
Твоята задача, братко мой, е да смириш себе си, а да не чакаш Бог да
те смири. Понякога Божията ръка се спуска тежко върху хората, за да ги
смири и да ги постави в правилно положение пред Него. Колко по-добре
е всеки ден сами да смиряват сърцата си пред Бога. Можем да се снижим
сами или да се надигаме горделиво и да чакаме Бог да ни смири. Днес
служителите на благовестието твърде малко страдат за истината. Ако
бяха преследвани като Исусовите апостоли и като светите Божи човеци
в по-късните времена, щяха да се държат по-здраво за Христос. И тази
тясна връзка със Спасителя щеше да предаде сила на думите им по земята.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 353, 354
б. В объркването си какво се почувстваха принудени да направят
свещениците? Деяния 4:15-18

в. Каква беше смелата реакция на учениците - и единствената възможност, останала за свещениците? Деяния 4:19-22

„Свещениците с удоволствие биха наказали тези мъже за техния отговор, за верността им към святото призвание, но се бояха от народа, „защото всички славеха Бога за станалото.“ Повториха заплахите и нарежданията и пуснаха апостолите на свобода.“ Деяния на апостолите, с. 30
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Четвъртък

29 април

5. ДА СТОИШ БЕЗСТРАШНО ЗА ХРИСТОС
а. Къде отидоха учениците след освобождаването им и как можем ние
да се вдъхновим от тяхната молитва? Деяния 4:23-30 Какво се случи
в резултат? Деяния 4:31
б. Какъв трябва да бъде видът на молитвата на онези, които са натоварени със сериозната настояща истина, подобно на реформаторите
от миналите поколения? Псалм 60:3-5
„Когато през 1529 г. немските князе се събраха на събора в Шпаер, бе
представен императорски декрет за ограничаване на религиозната свобода и забрана на всякакво по-нататъшно разпространяване на реформаторското учение. Изглеждаше, че надеждата на света ще бъде сломена. (…)
Щяха ли множествата, намиращи се още в тъмнина, да скрият светлината
на Евангелието? Бъдещето на света бе поставено на карта. Приелите реформираната вяра се събраха и единодушното им решение бе: „Нека отхвърлим този декрет. По въпросите на съвестта мнозинството няма сила.“
Този принцип трябва да поддържаме право и днес. В последния конфликт знамето на истината и религиозната свобода, издигнато високо от
основателите на евангелската църква и от Божието свидетелство през
вековете до днес, е поверено в наши ръце. Отговорността за този велик
дар носят онези, които Бог е благословил с познание за Неговото Слово.
Трябва да приемем това Слово като върховен авторитет. Трябва да уважаваме човешките власти като наредени от Бога и да учим, че послушанието
към тях е свято задължение, но в тяхната сфера на влияние. Когато има
конфликт между Божиите изисквания и тези на властите, трябва да се подчиним на Бога. Божието слово трябва да се издигне над всички човешки
закони. Думите „Така казва Господ“ не бива да бъдат заместени от „Така
казва църквата“ или „Така казва държавата“. Христовата корона трябва да
бъде възвишена над короните на земните власти.“ Деяния на апостолите, с.31

Петък

30 април

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

30

Какъв е моят християнски дълг, дори когато други вярващи пропускат своя?
Кой вид изкушение може да ме постави в опасност от отхвърляне
на Светия Дух?
Как мога да използвам случая да превърна поражението в победа,
както направи Петър?
Как мога да добия смелост от свидетелството на апостолите пред
заплахите?
Защо изучаването на протестантската реформация е източник на
сила?
Урок 5 1 май 2021

Урок 6

8 май 2021 г.

Истинско себеотрицание
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.“ (Филипяни 2:4)
„И когато онези, които изповядват Исусовото име, ще прилагат принципите на това златно правило, тогава благовестието ще бъде придружавано от същата сила, както по време на апостолите.“ Мисли от Планината на

блаженствата, с. 144

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 5, с. 144-151 (Ще
ограбва ли човек Бога); Деяния на апостолите 32-34 (Предупреждение
срещу лицемерието)

Неделя

2 май

1. БОЖЕСТВЕНО ВДЪХНОВЕНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
а. Опиши искрената благотворителност на ранната християнска църква? Деяния 4:32-35

„Когато учениците проповядваха истините на Евангелието в Ерусалим,
Бог свидетелстваше за словото им и голямо множество повярва. Много
от повярвалите бяха веднага отхвърлени от семействата и приятелите си
поради ревнивата мания за величие на евреите и бе необходимо да се
снабдяват с храна и подслон.
Писанията казват: „Пък и никой от тях не бе в лишение…“, което ни
открива как са били задоволени нуждите. Вярващите, които имаха пари и
имоти ги жертваха с готовност, за да посрещнат належащата нужда. (…)
Тази щедрост на вярващите бе резултат от изливането на Духа. (…)
Винаги ще бъде така, когато Божият Дух ръководи живота.“ Деяния на апостолите, с.32
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Понеделник

3 май

2. РАЗДЕЛЯНЕ С МАТЕРИАЛНИ НЕЩА
а. Защо можем да бъдем вдъхновени от охотната готовност на ранните ученици да споделят с вярващите си събратя? 1 Йоан 3:11, 16;
Филипяни 2:3, 4

„Онези, чиито сърца са изпълнени с любов към Христос, ще следват
примера на Този, Който заради нас стана беден, за да се обогатим чрез
бедността Му. Пари, време, влияние – всички дарби от Божията ръка ще се
ценят само като средства за напредъка на Евангелието. Така бе в ранната
църква. И ако днес в църквата се вижда, че чрез силата на Духа членовете
са се оттеглили от светските неща и с желание правят жертви, за да чуят
техните ближни Евангелието, проповядваните истини ще имат могъщо
влияние.“ Деяния на апостолите, с. 32
„Можем да претърсим небето и земята и няма да намерим тъй мощно
изявена истина като тази, която се проявява в дела на милост към онези,
които се нуждаят от нашето съчувствие и помощ. Това е истината, която е
в Христос.“ Мисли от Планината на блаженствата, с. 144
б. Посочете един истински пример от този вид благотворителност в
действие – в контраст на един друг пример, за когото първоначално
само Бог знаеше, че в крайна сметка е фалшив. Деяния 4:36, 37; 5:1

„В забележителен контраст с примера на благотворителност бе поведението на Ананий и Сапфира. Тяхната постъпка, проследена от вдъхновеното перо, е останала като тъмно петно в историята на ранната църква.
Заедно с другите и тези, наричащи себе си ученици, имаха привилегията
да слушат проповядването на Евангелието. Заедно с другите вярващи и те
присъстваха, когато апостолите се бяха молили „и потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух…“ (Деян. 4:31).
Дълбоко покаяние обхвана всички присъстващи и под прякото въздействие на Божия Дух Ананий и Сапфира обещаха да дадат на Господа парите
от продажбата на някакъв имот.“ Деяния на апостолите, с. 32
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Вторник

4 май

3. ОТ СЪРЦЕ ИЛИ НЕ?
а. Какво направиха Ананий и Сапфира с парите от имота, които бяха
обещали да дарят на църквата, и защо? Деяния 5:2

„Ананий и Сапфира оскърбиха Божия Дух, като се поддадоха на своята
алчност. Започнаха да съжаляват за обещанието си и скоро загубиха нежното влияние на благословението, стоплило сърцата им с желанието да
дадат своя принос в полза на Христовото дело. Сметнаха, че са действали
много прибързано, че е трябвало да размислят добре, преди да решат.
Като обсъдиха отново въпроса, намислиха да не изпълнят обещанието си.
Видяха обаче, че разделилите се с притежанията си, за да задоволят нуждите на по-бедните си братя, бяха високо почитани сред вярващите, но се
засрамиха да споделят с братята си, че на егоистичните им души досвидя
тържествено обещаното на Бога. Умишлено решиха да продадат имота си
и да се престорят, че дават получените пари в общата каса, а всъщност да
задържат голяма част за себе си. Така щяха да имат дял в общите пари и
същевременно да спечелят и уважението на братята си.“ Деяния на апосто-

лите, с. 32, 33

б. От коя повърхностна мотивация трябва да се пазим всички? Йоан
12:43

„Бог не възнамерява вашата светлина да свети така, че вашите добри
думи или дела да донесат на вас похвалата на хората; но че Авторът на
всичко добро да бъде прославен и възвеличен. В живота си Исус даде на
хората модел на характер. Колко малко власт имаше светът върху Него,
за да Го оформи според стандарта си! Цялото му влияние беше отхвърлено. Той заяви: „Моята храна е да изпълнявам волята на Този, Който Ме е
изпратил, и да върша делото Му!“ Ако имахме тази отдаденост на делото
на Бог, вършейки го единствено за Негова слава, бихме могли да кажем
с Христос: „Аз не търся собствената си слава.“ Животът Му беше пълен
с добри дела и наш дълг е да живеем така, както нашият велик Пример
живя. Животът ни трябва да бъде скрит с Христос в Бога и тогава светлината ще бъде отразена от Исус към нас и ние ще я отразяваме върху околните, не само в разговори и изповед, но в добри дела и чрез проявяване на
характера на Христос.“ Отразяване на Христос, с. 41
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Сряда

5 май

4. РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ
а. Какво се нуждаем да осъзнаем и разберем относно проблема на
Ананий и Сапфира? 2 Коринтяни 9:7; Деяния 5:3, 4

„Никакво насилие не бе принудило Ананий да жертва имота си за общото благо. Бе действал по свой избор. Но опитвайки се да измами апостолите, бе излъгал Всемогъщия.“ Деяния на апостолите, с. 33
„Сатана накара Ананий и Сапфира да излъжат Светия Дух. Тези, които
не са се отдали напълно на Бога, могат да бъдат подведени да вършат
делото на Сатана, а да се ласкаят, че служат на Христос.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 101

„Но егоизмът затвърдява човешките сърца и както Ананий и Сапфира
хората се изкушават да задържат част от цената, преструвайки се, че изпълняват Божиите изисквания. Мнозина изразходват необмислено парите
си за себеугаждане. Отдават се на удоволствията си и задоволяват вкуса
си, а на Бога донасят почти с нежелание едно свидливо дадено приношение. Те забравят, че един ден Той ще изиска точна сметка за използваните
блага и ще престане да приема пуснатите в съкровищницата Му дребни
пари, както не прие приношението на Ананий и Сапфира.“ Деяния на апос-

толите, с. 34

б. Обяснете драстичния начин, по който Господ искаше да запази ранната Си църква от методите на тази лицемерна двойка и защо? Деяния 5:5-10; Матей 6:24

„Безкрайният Разум видя, че тази знаменателна проява на Божи гняв
бе необходима, за да опази младата църква от деморализация. Църквата
щеше да бъде в опасност, ако при бързото нарастване на броя на обърнатите и прибавящите се към нея мъже и жени, признавайки, че служат на
Бога, се покланяха на Мамона. Тази присъда засвидетелства, че хората
не могат да мамят Бога, че Той осъжда скрития грях на сърцето и не може
да бъде подигран. Тя бе предназначена да предупреди вярващите, да ги
предпази от хитрост и лицемерие и от изкушението да крадат от Бога.“ Пак
там, с. 33

34
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Четвъртък

6 май

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАС ДНЕС
а. Какъв минимум изисква Бог от нас днес относно нашите финанси и
обети? Еклисиаст 5:4-6; Малахия 3:8-12
„На хората трябва да бъде втълпена святостта на техните обети и
обещания за каузата на Бог. Такива обещания обикновено не се считат за
толкова задължителни, колкото полицата от човек на човек. Но обещанието по-малко свято и обвързващо ли е, защото е дадено на Бог? Тъй като в
него липсват някои технически условия и не може да бъде изискано чрез
закона, християнинът ще пренебрегне ли задължението, за което е дал
думата си? Нито една полица или договор не са по-задължителни от обещанието, дадено за каузата на Бог.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1056
„Новият завет не променя закона за десятъка, както и този за съботата,
защото валидността и на двата е потвърдена и е обяснено дълбоката духовна важност.“ Съвети към домоуправители, с. 47
„Сърцата на хората се ожесточават от себелюбието и подобно на Ананий и Сапфира биват изкушавани да задържат част от стойността, но да
претендират, че спазват правилата за даване на десятък.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 145

„В случая с Ананий и Сапфира измамата срещу Бога бе наказана бързо.
Същият грях е повтарян често в по-късната история на църквата, повтарят
го мнозина и в наши дни. Но макар и не последван от видимо проявление
на Божието недоволство, той е не по-малко ненавистен в Неговите очи
сега, отколкото в апостолско време. Предупреждението бе дадено, Бог изрази ясно отвращението Си от този грях и всеки, който допуска лицемерие
и алчност, може да бъде сигурен, че те унищожават собствената му душа.“
Деяния на апостолите, с. 34

Петък

7 май

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

Как мога да развия и култивирам отношението, записано в Деяния
4:32–35?
Обясни разликата между дара на Йосиф Варнава и на Ананий.
Какви мотиви накараха Ананий и съпругата му да излъжат Светия
Дух?
Защо Дарителят на живота уби виновната двойка - и защо не го
прави днес?
Какво трябва да осъзная относно моите обети / обещания, десятък и дарения?
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Урок 7

25 май 2021 г.

Дарена смелост
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И ни един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.“
(Деяния 5:42)
„Нека разберат, че имат вест, която означава живот, вечен живот за
тях, ако я приемат. Ако някоя тема трябва да въодушеви душата, то
това е прогласяването на последната вест на милост на един загиващ
свят.“ Избрани вести, кн 2, с. 113
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 35-38 (8. Пред Синедриона)

Неделя

9 май

1. ВСИЧКО НА ОЛТАРА
а. Как възмездието над Ананий и Сапфира въздейства на вярващите? Деяния 5:11 Какво трябва всеки от нас да размисли днес относно
притежанието?

„Във времето на скръбта къщи и земи не ще ползват светиите, тъй като
тогава те ще бягат пред разярени тълпи и притежанията им не би могло
да бъдат употребени за разпространение на настоящата истина. Беше ми
показано, че Божията воля е светиите да се освободят от всяко бреме преди времето на скръбта, правейки завет с Бога чрез жертви. Ако те положат
имота си на олтара и искрено молят Бог да им покаже дълга им, Той ще ги
научи кога да го продадат. Тогава те ще са свободни във времето на скръбта и не ще има какво да ги тегли назад.
Видях, че ако някои милеят за имота си и не искат от Господ да им
посочи дълга, Той не ще го стори и ще им бъде позволено да задържат
собствеността си, но във времето на скръбта тя ще тежи върху им подобно
на планина, от която ще се опитват да се освободят, но не ще успеят. Чух
някои да се оплакват: Делото западаше, Божият народ търпеше лишения
заради истината, а ние не направихме нищо, за да помогнем, сега притежанията ни не са ни нужни. О, да бяхме ги пожертвали, събирайки съкровища на небето!“ Опитности и видения, с. 61
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Понеделник

10 май

2. ВОДЕНЕ ДУХОВНАТА БИТКА
а. Защо можем да се вдъхновим, като виждаме как Светият Дух работеше в Ерусалим в дните на ранната църква? Деяния 5:12-16

„Нужно е да се приближаваме при хората чрез лични старания. Ако за
проповядване се отделяше по-малко време, а повече време се използваше за лична служба, бихме видели много по-големи резултати. На бедните трябва да се помага, за болните да се полагат грижи, опечалените и
наскърбените да се утешават, неопитните да се съветват. Ние трябва да
плачем с плачещите и да се радваме с радващите се. Когато е придружавано от силата на сериозни съвети, от силата на молитвата, от силата на
Божията любов, това дело не може да остане и не ще остане без плод.
Ние трябва винаги да помним, че целта на лекарската мисионска работа е тези болни от грях души да се насочват към Спасителя на Голгота,
Който отнема греховете на света. Като гледат на Него, те ще стават подобни на Него. Ние трябва да насърчаваме болните и страдащите да гледат
на Исус и да живеят.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 86, 87
б. Кои врагът на душите възбуди към страх и ревност за лични интереси да спрат делото – и как това се случва днес? Деяния 5:17, 18

„От разни страни и съсловия се стичаха мнозина, за да слушат проповедите на Йоан, и болни бяха лекувани в името на Исус Христос, Когото
юдеите така много мразеха. Свещениците и съдиите бяха непоколебими
в своите упорства, когато виждаха, че болните биваха излекувани и Исус
бе възхваляван като Княз на живота. Те се страхуваха, че скоро целият
свят ще повярва в Него и ще ги обвинят като убийци на великия душевен
Лекар.“ Чистотата на сърцето, с. 35, 36
„Неприятелят на всяка правда е работил и ще работи чрез всяко средство, което може да измисли, за да попречи на делото, което трябва да
бъде извършено за просветляване и възпитаване на хората; неговите сили
нарастват. Отлагането е дало предимство на Сатана и тези отлагания са
причинили загубата на много човешки души. Господ не е доволен от забавянето на делото.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 58
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3. БОЖЕСТВЕНА НАМЕСА И ДЕЙСТВИЕ
а. Как се намеси Господ, когато апостолите бяха хвърлени в затвора
заради вършенето на Божието дело – и какво можем да научим от
това? Деяния 5:19, 20

„Небесният Бог, могъщият Управител на Вселената се намеси, тъй като
хората воюваха срещу Неговото дело. Той им показа ясно, че над човека
има Владетел, Чийто авторитет трябва да се зачита. Господ изпрати ангела Си през нощта да отвори вратите на затвора и да изведе на свобода
мъжете, на които Бог бе възложил Неговото дело. Управителите бяха наредили „да не говорят, нито да поучават в Исусовото име“, но изпратеният
от Бога небесен вестител каза: „Идете, застанете в храма и говорете на
народа всичките думи на този вечен живот“.
Ние като народ не сме изпълнили повереното ни от Бога дело. Не сме
готови за развръзката, до която ще ни доведе налагането на неделния
закон. Наш дълг е, като виждаме белезите на приближаващата се опасност, да се изправим за действие. Никой да не очаква спокойно плаването
на злото, утешавайки се с мисълта, че всичко това ще се сбъдне, защото
пророчеството го е предсказало, и че Господ ще закриля народа Си. Не
вършим Божията воля, ако си седим спокойно и не правим нищо, за да
запазим свободата на съвестта. Горещи, усърдни молитви трябва да се
издигат към Бога за отсрочване на бедствието, докато изпълним задачата,
която тъй дълго сме занемарявали. Нека се молим усърдно и след това да
работим с съгласие с молитвите си.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 698, 699
б. Как апостолите отговориха на Божията поръка? Деяния 5:21 (първата част) Какъв беше резултатът? Стих 21-26

„Ако свещениците и началниците бяха посмели да постъпят с апостолите според чувствата си към тях, докладът би бил съвсем различен, защото
Господен ангел наблюдаваше случая и той би прославил Божието име,
ако над Неговите раби се упражнеше насилие.“ Свидетелства за проповедници, с. 25, 26
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4. ОТДАВАНЕ НА ВЪРХОВНО ПОСЛУШАНИЕ
а. Какво трябва да научим от Петър пред лицето на съпротива? Деяния 5:27-29
„Когато (Петър и Йоан) застанаха за втори път пред хората, които изглежда бяха решили тяхното унищожение, страхът и колебанието в думите
и в поведението им изчезнаха.“ Деяния на апостолите, с. 37
„Имаме задължение винаги да спазваме законите на страната, освен
ако не противоречат на по-висшия закон, изговорен от Бога със силен глас
от Синай и след това написан на камък с пръст. „Ще положа законите Си в
ума им и ще ги напиша на сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат
Мои люде.“ Човекът, в чието сърце е записан Божият закон, ще се подчинява на Бога, а не на човек, и би предпочел да откаже подчинение пред
когото и да било, вместо да се отклони и на косъм от Божиите заповеди.“
Свидетелства към църквата, т. 1, с. 313

„Десетте заповеди на Йехова са основата на всички праведни и добри
закони. Тези, които обичат Божиите заповеди, ще се придържат към всеки
добър закон на страната. Но ако изискванията на управниците са в противоречие с Божиите закони, тогава трябва да отговорим на следния въпрос:
на Бога ли ще се подчиняваме, или на човек?“ Пак там
б. Как по-нататък апостолът обясни относно Евангелието и разкри
една жизнена тайна как да се получи Светият Дух? Деяния 5:30-32

„Онези, които посвещават душа, тяло и дух на Бога, очистват мислите си чрез послушание към Божия закон и постоянно ще получават нови
дарения на физическа и умствена сила. Ще имат сърце копнеещо за Бога
и сериозна молитва за ясно разбиране да различават службата и делото
на Светия Дух. Не ние трябва да използваме Светия Дух, но Светият Дух
трябва да използва нас, оформяйки и приспособявайки всяка сила.“ Съве-

ти за съботно-училищното дело, с. 40

„Пред нас е едно велико дело, което трябва да бъде продължено във
всяка църква. Вярващите трябва да бъдат напълно посветени на Бога, отдавайки послушание на всяка най-малка подробност от Неговия свят закон. Така те ще станат Негови сътрудници, изпълнени с всяка пълнота от
Бога. Самомнителният, себелюбив дух, който кара хората да се борят за
надмощие, трябва да бъде отхвърлен от душата. Всички не святи амбиции
трябва да бъдат отстранени.“ Ръкопис 162, 1905
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Четвъртък
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5. БОЖЕСТВЕНО РЪКОВОДСТВО
а. Как Господ използва мъдростта на един зрял фарисей, за да убеди
Съвета в яростта им срещу християните? Деяния 5:33-39 Защо можем
да бъдем истински вдъхновени от резултата? Стих 40-42

„Учениците бяха скромни хора без богатства и без оръжие, имаха само
Божието слово. Но чрез Христовата сила те тръгнаха да разнасят чудната
история за яслата и кръста и да побеждават всяка съпротива. Бяха герои
на вярата, без земна почит или признание. Божественото красноречие на думите, които излизаха от устата им, разтърси света.“ Деяния на апостолите, с. 35
„С каква сила хората в миналото са търпели преследване заради Христос! Тя бе израз на единството им с Бога, на единството им със Светия
Дух, на единството им с Христос. Укор и преследване са разделяли много
земни приятели, но никога не са отделяли някого от Христовата любов.
Изложената на буря душа никога не е обичана по-силно от своя Спасител,
отколкото в случаите, когато е понасяла укор заради истината. „…Аз ще
го възлюбя – каза Христос – и ще явя Себе Си нему.“ (Йоан 14:21) Когато
вярващият застава пред земни съдилища заради истината, Христос е до
него. Когато е зад стените на затвора, Христос изявява любовта Си, окуражава сърцето му. Когато отива на смърт заради Христос, Спасителят му
казва: „Те могат да убият тялото, но не могат да убият душата“. „Дерзай! Аз
победих света.“ (Йоан 16:33).“ Пак там, с. 38
„Ние можем да получим от небесната светлина, само когато пожелаем
да се опразним от себелюбие. Можем да опознаем Божия характер и да
приемем Христовата правда чрез вяра, само ако отстъпим всяка мисъл
да бъде уловена в послушание на Христос. На всички, които правят това,
Светият Дух се дава без мярка.“ Мараната, с. 117

Петък

14 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Какво трябва да осъзнаем всички за нашите земни притежания?
Освен проповядването, опиши нашата работа като християнски
мисионери.
Защо Господ освободи апостолите от затвора?
Обясни нашия дълг към земните власти - и към нашия Създател.
Какво трябва да имаме предвид винаги пред нарастващото преследване?
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Постигане на голяма ефективност
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И Божието учение растеше, и числото на
учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.“ (Деяния 6:7)
„(Деяния 6:7 цитирано) Това събиране на души се дължеше на по-голямата свобода, която имаха сега апостолите, и на старанието и силата на
седемте дякони.“ Деяния на апостолите, с. 40
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 39-45 (9. Седемте дякони; 10. Първият християнски мъченик)

Неделя

16 май

1. ПРЕДИЗВИКАНО ПОДОЗРЕНИЕ
а. Докато Господ беше направил църквата да расте, как Сатана крадешком се прокрадваше в падналата човешка природа, за да предизвика раздори и кризи? Деяния 6:1

„Сърцата на повярвалите след труда на апостолите бяха смекчени
и съединени с християнска любов. Въпреки предишните предразсъдъци
всички живееха в съгласие. Сатана знаеше, че докато продължава това
единство, той ще е безсилен да възпре прогреса на евангелската истина.
И се опита да събуди предишния начин на мислене, надявайки се да вмъкне в църквата елементи на разединение.
И стана така, че когато учениците се умножиха, врагът успя да внуши
подозрение в онези, гледали по-рано с ревност събратята си по вяра и
намирали недостатъци в своите духовни ръководители. И така, “възникна
ропот от гръцките юдеи против еврейските”. Причина за оплакването бе
предполагаемото пренебрежение към гръцките вдовици във всекидневното разпределение на храната и в подпомагането. Всяко неравенство би
било против духа на Евангелието и затова Сатана успя да възбуди подозрение.“ Деяния на апостолите, с. 39
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2. НАМЕРЕНО РЕШЕНИЕ
а. Какво трябва да научим от предложената стъпка, за да предпази
апостолите да бъдат възпирани от задачата си да носят евангелската
вест на света? Деяния 6:2-4
„Проповедникът не може да бъде в добра духовна форма, докато е
викан да урежда малки трудности в различните църкви. Това не е работата, която му е поверена. Господ желае да използва всяка способност на
Своите избрани вестители. Умът им не трябва да бъде уморяван от дълги
заседания на съвети, особено нощем, защото Бог иска цялата им умствена
сила да бъде използвана за прогласяване на Евангелието ясно и със сила,
такова, каквото е в Христос Исус. (…)
Голяма грешка е да се кара един проповедник, надарен със сила да
проповядва Евангелието, да се занимава постоянно с бизнес въпроси.
Не трябва да се позволява този, който представя Словото на живота, да
бъде твърде много обременяван…
Финансите на делото нека бъдат управлявани от способни бизнесмени. А проповедниците и евангелизаторите да бъдат отделени за
друг вид работа. Управлението на финансовите въпроси е отговорност на други, а не на отделените за проповядване на Евангелието.
Евангелизъм, кн. 1, с. 74, 75

б. Как отговори църквата на идеята и каква полза виждаме в резултат? Деяния 6:5-7
„Избирането на седемте, които трябваше да поемат грижата за особените клонове на делото, бе голямо благословение за църквата. Тези служители внимателно обмисляха отделните църковни нужди, както и общите
финансови интереси. Чрез благоразумното си ръководство и благочестив
пример те оказваха сигурна подкрепа на своите братя служители с цел
различните интереси на църквата да се обединят в едно цяло.
Непосредствените добри резултати разкриха, че тази стъпка бе наредена от Бога.“ Деяния на апостолите, с. 40
„В продължение на години Господ ни е наставлявал да се избират мъдри
хора, посветени на Бога - хора, които знаят какви са принципите на небето
- хора, които са научили какво означава да се ходи с Бога - и да им възложим отговорността да се грижат за бизнес делата, свързани с нашето дело.
Това е в съответствие с библейския план, както е посочен в шестата глава
на Деяния. Трябва да проучим този план, защото е одобрен от Бога.“ Ревю
енд херълд, 5 октомври 1905
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3. ЖИВЕЕНЕ СЪГЛАСНО ПРИЗВАНИЕТО
а. Обяснете различните квалификации на един дякон (специфична
служба, изискваща посветеност, въпреки че понякога тази титла е погрешно прилагана, когато се отнася до някой разпоредител или служител на църковното имущество). 1 Тимотей 3:8-13

„Тези братя бяха определени за специалната служба да се грижат за
нуждите на бедните, но това не изключваше отговорността им да проповядват вярата. Напротив, те бяха напълно подготвени да наставляват други в истината и вършеха работата си с голяма сериозност и успех.
На ранната църква бе поверено едно постоянно развиващо се дело - да
установи центрове на светлината и благословението там, където имаше
честни души, желаещи да се посветят в служба на Христос.“ Деяния на апостолите, с. 40

б. Какво можем всички ние да научим от качествата, които направиха
Стефан особено ефективен в призванието му като дякон? Деяния 6:8;
2 Тимотей 2:15
„Стефан, главният от седемте дякони, бе човек благочестив и с голяма
вяра. Евреин по рождение, той говореше гръцки и беше запознат с обичаите и живота на гърците. Затова намери възможност да проповядва Евангелието в синагогите на гръцките евреи. Бе много активен в Христовото дело
и смело проповядваше вярата си. Учени равини и законоучители влизаха
в публични дискусии с него, като се надяваха на лесна победа, но “не можаха да противостоят на мъдростта и Духа, с Който той говореше (Деян.
6:10).” Пак там, с. 43
„За да израстват в благодатта и познаване на истината, работниците
трябва да имат разнообразен опит. Това ще се постигне най-добре в работата в нови полета, на различни места, където ще влязат в контакт с
всякакви групи хора с различен начин на мислене и където ще е необходимо да се работи по разнообразен начин, за да се посрещнат нуждите на
много и различни умове. Това подтиква истинския Божи работник към Бога
и Библията за светлина, сила и познание, за да бъде изцяло подготвен да
посрещне нуждите на хората.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 522
„Божият Дух работи върху умовете и сърцата им и ние трябва да работим в съгласие с Него.“ Пак там, т. 6, с. 51
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4. ПРЕСЛЕДВАНЕТО НЕ Е ИЗНЕНАДА
а. Как неприятелят на душите предизвика коварна опозиция срещу
Стефан, кипяща от горчивата жлъч на завистта? Деяния 6:8-14

„Стефан, пълен с вяра, вършеше всред народа велики чудеса и знамения. Юдейските водачи все повече се разгневяваха, виждайки и свещеници да се обръщат от постановленията им, от жертвите и приношенията и
да приемат Исус като великата жертва. Със сила от горе Стефан изобличаваше невярващите старейшини и свещеници, като издигаше пред тях
Исус. Те не можеха да противостоят на мъдростта и силата, с която той
говореше и когато разбраха, че не биха могли да сторят нищо срещу му, те
подкупиха мъже да се закълнат лъжливо, че са го чули да говори хулителни думи против Мойсей и Бога.“ Опитности и видения, с. 160
б. Как нашият Учител е предупредил за такива неща и кои думи на
псалмиста могат да ни вдъхнат надежда? Матей 10:16, 17; Псалм
31:18-20

„Днес сърцата на хората не са по-меки от времето, когато Христос беше
на земята. Те правят всичко според силите си, за да помагат на големия
измамник да утежнява делото на Христовите служители колкото може повече. Бичуват ги с езика на клеветите и лъжите. Критикуват и обръщат
срещу Божия служител точно усилията, които той полага за тях. Със зли
догадки сеят измама и нечестие там, където всичко е добро и където съществува съвършено единство. Приписват на Божиите служители себелюбиви мотиви, когато ги води самият Бог и когато са готови да отдадат дори
живота си, ако Той поиска това и ако така ще допринесат за напредъка на
делото Му.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 219
в. Какво беше забележителното при Стефан, когато беше обвинен?
Деяния 6:15
„Славната светлина на Христовото лице се отрази върху Стефан с такъв
блясък, че и враговете му видяха лицето му да свети като на ангел.“ Вест
към младите, с. 77
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Четвъртък

20 май

5. СВИДЕТЕЛСТВО ЧРЕЗ МЪЧЕНИЧЕСТВО
а. Опишете реакцията на Съвета, след като Стефан откровено завърши едно обширно резюме на бунтовническата история на еврейската
нация. Деяния 7:51–57. Докъде ги доведе яростта им? Стих 58, 59

б. Защо сърцата ни могат да се стоплят чрез края на тази история?
Деяния 7:60
„По онова време Божиите вестители бяха хулени и преследвани; но
тъкмо тези гонения допринесоха за разпространението на познанието за
Бога. Всеки ученик трябва да влезе в тези редове и да върши същото дело,
като знае, че врагът не може да направи нищо против истината, а само за
истината. Бог желае истината да бъде изтъкната на пръв план и да бъде
точно изпитана и проверена, дори ако това трябва да става под презрение
на другите. Духовете на хората трябва да се успокоят. Всяка борба, всяка
хула, всяко старание да се ограничи свободата на съвестта е средство в
ръката на Бога за пробуждане на души, които иначе биха спали.
Колко често тази истина е била потвърждавана в опитността на Божиите
вестители! Когато благородният и красноречив Стефан бе убит с камъни
по нареждане на синедриона, това не навреди на делото на Евангелието.
Небесната светлина, която осияваше лицето му, божественото състрадание, изразено в предсмъртната му молитва, бяха остри стрели, които нанесоха победа над привидно благочестивите служители на Синедриона.“
Мисли от планината на блаженствата, с. 41, 42

Петък

21 май

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

Как врагът се опитва да натрапи грозната си глава дори в благотворителни действия?
Защо посвещението на дякони е толкова полезно за местните
църкви?
Дори да не съм призован да бъда дякон, какво мога да науча от
Стефан?
Предвид този урок, защо трябва да бъда много внимателен, ако
говоря за някого?
Въпреки че работата на Стефан бе прекъсната, защо все още имаше голяма стойност?
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Напред към Самария
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И Филип се завтече та го чу като прочиташе пророк Исая, и каза: „Ами разбираш ли каквото четеш?“ (Деяния
8:30)
„В опитността на Филип и етиопянина се представя работата, на която
Господ призовава народа Си. Етиопянинът представлява една голяма класа, която се нуждае от мисионери като Филип, мисионери, които ще чуват
Божия глас и ще отиват там, където Той ги изпраща. В света има такива,
които четат Писанията, не могат обаче да разберат значението им. Мъжете
и жените, които имат познание за Бога са нужни, за да изтълкуват Словото
на тези души.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 47
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 46-49 (11. Евангелието
в Самария)

Неделя

23 май

1. ПОГРЕШНО НАСОЧЕНА ЯРОСТ
а. Пред какво затруднение се изправи църквата след убиването с
камъни на Стефан - и кой беше основната причина за това? Деяния
8:1-3; 26:9-11

„При сцената на разпита и смъртта на Стефан Савел изглеждаше обхванат от безумна ярост. След това той започна да се ядосва на тайното си
убеждение, че Стефан бе прославен от Бога в момента на унижението от
хората. Савел продължаваше да преследва Божията църква, като гонеше
вярващите. Залавяше ги в домовете им и ги завеждаше пред свещеници
и управници да бъдат осъдени на затвор и смърт. Неговата вярност в преследването вся ужас сред християните в Ерусалим. Римските власти не
направиха особено усилие да спрат това жестоко дело и тайно помагаха
на евреите, за да ги умилостивят и да си осигурят тяхната благосклонност.
След смъртта на Стефан Савел бе избран за член на Синедриона,
поради участието си в преследването. За известно време той бе могъщ
инструмент в ръцете на Сатана за разгаряне на бунта против Божия Син.“
Деяния на апостолите, с. 45
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Понеделник

24 май

2. КОГАТО СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРЕСЛЕДВАНЕ

„Господ е казал: „Съботите Ми непременно да пазите, защото е знак
между Мене и вас във всичките ви родове.“ (Изх. 31:13) Никой не трябва да
не слуша заповедите Му, за да избегне преследването. Но нека всички вземат под внимание думите на Христос: „Когато ви гонят в този град, бягайте
в другия“ (Мат. 10:23). Ако може да се избегне, не се оставяйте в силата
на човеците, които се движат от духа на антихриста. Всичко, което може
да се направи, трябва да се направи, че онези, които са готови да страдат
заради истината да бъдат спасени от угнетение и жестокост.
Христос е нашият пример. Решението на антихриста да продължава
бунта, който започна на небето, ще продължава да работи за децата на непокорството. Тяхната омраза и ненавист против онези, които се покоряват
на четвъртата заповед, ще става все по-горчива. Обаче Божиите деца не
трябва да крият знамето си. Не трябва да не зачитат Божиите заповеди, за
да имат спокойствие да отиват с множествата и да вършат зло.
Обаче онези, които отхвърлят Бога, за да спасят живота си, ще бъдат
отхвърлени от Него. Като ще се мъчат да спасят живота си чрез предаване на истината, те ще изгубят вечния живот.“ Свидетелства, към църквата,

т. 9, с. 173, 174

б. Кой вечен принцип ще трае до края? Еклисиаст 11:1, 2
„Докато благодатното време продължава, ще има възможности за
колпортьора да работи. Когато религиозните деноминации се обединят с
папството, за да потискат Божия народ, местата, където има религиозна
свобода, ще бъдат отворени за евангелизаторски колпортаж. Ако на някое място преследването стане много тежко, нека работниците постъпят
според Христовите указания: „Когато ви гонят от този град, бягайте в другия.“ Ако преследването дойде и там, идете на друго място. Бог ще води
Своя народ, превръщайки го в благословение за много места. Ако няма
преследване, те не биха се разпръснали така нашироко, за да прогласят
истината. (…) Докато в небето се изрекат думите „Свърши се“, винаги ще
има очакващи мисионски полета и сърца, които да приемат вестта.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 405
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а. Какво направи църквата в отговор на ожесточеното преследване - и
какво трябва да научим от това днес? Деяния 8:4; Матей 10:21-23

Вторник

25 май

3. НОВО БЕЗОПАСНО УБЕЖИЩЕ
а. Къде отиде Филип като мисионер и с какви резултати? Деяния 8:5-8
Какво разкрива това относно души в привидно безнадеждни места?

„Личното посещение на Исус в Самария, а по-късно похваляването на
добрия самарянин и благодарствената радост на онзи прокажен, който
макар че бе самарянин единствен се върна да благодари на Исус, бяха
пълни със значение за учениците. Поуката залегна дълбоко в сърцата им.
Когато малко преди възнесението Си Исус предаде на учениците Си мисионската поръчка, Той спомена Самария заедно с Ерусалим и Юдея като
първи места, на които трябваше да се проповядва Евангелието. Неговите
поучения ги бяха подготвили за изпълнението на тази поръчка. Когато в
името на Господа отидоха в Самария, те намериха хората подготвени да ги
приемат. Самаряните бяха чули за Христовите похвални думи и за милостивите дела, които Той вършеше и за хората от техния народ. Те видяха,
че въпреки грубото им отнасяне към Него, Той мислеше само доброто им,
затова сърцата им се затрогнаха. След възнесението на Христос те приеха Неговите вестители, така че учениците събраха скъпа жетва измежду
онези, които някога бяха техни горчиви врагове.“ Животът на Исус, с. 397, 398
„Някои от изгонените от Ерусалим Христови ученици намериха в Самария безопасно прибежище.“ Деяния на апостолите, с. 47
б. Опишете историята на едно необикновено кръщение тук. Деяния 8:9-13

„Обладаните от бесове обикновено биват представени, като да се намират в едно състояние на големи мъки. Но имаше изключения от това
правило. За да получат свръхестествена сила, някои приемаха с радост
влиянието на Сатана. Такива, разбира се, нямаха никаква борба със злите
духове. Към тях принадлежаха тези, които притежаваха духа на предсказване (врачуване). Такива бяха Симон Магьосника, Елимас Магьосника и слугинята, която вървеше след Павел и Сила във Филипи.“ Великата борба, с. 426
в. Защо помощта на Петър и Йоан беше така жизненоважна сега? Деяния 8:14-17
„(Деяния 8:14 цитирано) Божият Дух чакаше да просвети душите и да
ги обърне към истината.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 46
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Сряда

26 май

4. МАНИПУЛАЦИОННИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

„(Откр. 16:13, 14 цитирано) С изключение на онези, които чрез Божията
сила ще запазят вярата си в Неговото слово, целият свят ще бъде тласнат в обятията на тази заблуда. Незабавно хората ще бъдат заблудени в
една опасна сигурност и ще бъдат събудени едва при изливането на Божия
гняв.“ Великата борба, с. 465
„Страшни, свръхестествени явления ще се покажат скоро на небето,
като знак за вършещата чудеса сила на чудотворни демони. Бесовските
духове ще отиват при царете на земята и по целия свят, за да ги държат
здраво в измамата и да ги подтикват да се съединят със Сатана в последната му битка срещу управлението на Небето. Чрез чудотворните сили ще
бъдат измамвани както управляващите, така и поданиците. Ще се появяват личности, претендиращи, че са самият Христос, и ще изискват титлата
и почитта, принадлежащи на Изкупителя на света. Те ще извършват удивителни чудеса на лекувания и ще изповядват, че имат откровения от Небето,
които обаче ще противоречат на свидетелството на Свещеното писание.
Като венец на делата си в голямата драма на измамата Сатана ще се
представи за Христос. Църквата отдавна изповядва, че очаква идването на
Спасителя като осъществяване на нейните надежди. И великият измамник
ще наподоби това идване. В различни части на земята той ще се разкрие
пред хората като величествено същество с ослепителен блясък, приличащо на даденото от Йоан описание за Божия Син (Откр. 1:13-15). Обкръжаващата го слава е ненадмината. Смъртни очи не са виждали подобна.
Във въздуха отеква тържествуващият вик: “Христос е дошъл! Христос е
дошъл!” Хората падат на земята да му се поклонят, а той вдига ръце и ги
благословя, както Христос благославяше учениците Си, когато живееше
на земята. Гласът му е тих и мек и в същото време много благозвучен.
С благ, състрадателен тон представя някои от благодатните небесни истини, изречени от Спасителя; лекува болестите на хората, после, копирайки Христовия характер, заявява, че е заменил съботата с неделята и
заповядва на всички да освещават деня, благословен от него. Сатана заявява, че упоритите в свято пазене на седмия ден оскверняват името му,
защото отказват да слушат ангелите, които им изпраща със светлина и
истина. Това е много силна, почти побеждаваща измама. Множествата, от
най-малкия до най-големия, признават магьосничествата като самаряните, които бяха измамени от Симон магьосника и казват: “Това е великата
Божия сила” (Деяния 8:10).“ Пак там, с. 518
Урок 9 29 май 2021
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а. Как беше разкрит скрития дух на Симон Магьосника, по това време
покръстен член на църквата - и как сме предупредени за този тип
окултен спиритизъм, който злоупотребява с името на Христос? Деяния 8:18-24; Откровение 16:13, 14

Четвъртък

27 май

5. ПРИМЕР ЗА НАС
а. Защо можем да бъдем мотивирани от това как Светият Дух насочи
Филип към една искрена душа, която се нуждаеше от отговори, които
той можеше да даде? Деяния 8:26-31, 35
„Когато Бог посочи на Филип работата му, ученикът не каза: ‘Господ
не иска да каже това.’ Не; ‘Той стана и отиде.’ Той беше научил урока на
съгласие с Божията воля. Той разбра, че всяка душа е ценна в очите на
Бога и че ангелите са изпратени да доведат тези, които търсят светлина, в
контакт с тези, които могат да им помогнат. (. . .)
Светият Дух ще напътства и насочва онези, които са готови да отидат
там, където Бог призовава, и да говорят думите, които Той им дава. (. . .)
Въпреки че може да сте слаби, грешащи, грешни, Господ ви предлага
предложението за партньорство със Себе Си. Той ви кани да дойдете под
божествено наставление. Съединявайки се с Христос, вие можете да вършите Божиите дела. „Без Мене - каза Христос - нищо не можете да сторите.“ Чрез пророк Исая е дадено обещанието: „Правдата ти ще върви пред
тебе и славата Господня ще ти бъде задна стража.“
Вие, църкви на живия Бог, изучете това обещание и помислете как
липсата на вяра, духовност и божествена сила възпрепятства идването
на Божието царство. Ако отидете да вършите Христовата работа, Божиите
ангели ще отворят пътя пред вас, подготвяйки сърцата да приемат Евангелието. Ако всеки от вас беше жив мисионер, вестта за това време бързо
щеше да бъде провъзгласена във всички страни, на всеки народ, нация и
език. Това е работата, която трябва да бъде извършена преди Христос да
дойде в сила и голяма слава. Призовавам църквата да се моли искрено, за
да разберете вашите отговорности. Вие лично сътрудници ли сте на Бога?
Ако не, защо не? Кога възнамерявате да вършите назначената от Небето
работа?“ Ревю енд херълд, 2 март 1911 г.

Петък

28 май

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

Какво се случва понякога, когато човек се противопоставя на изпратената от Небето светлина?
Ако се изправя пред трудности на определено място, какво може
да ми каже Бог?
Къде има близо до мен „Самария“, която може да е отворена за
истината?
По какви начини врагът на душите ще използва спиритизма, за да
подмами хората?
Как да откривам благоприятни случаи, такива, каквито Бог даде
на Филип?
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Дарения от първата събота
за централа в ДР Конго

Демократична република Конго (наричана по-рано Заир) е обширна страна
в средата на Африка, с площ от 2, 345,
410 квадратни километра (905 568 квадратни мили), което я прави най-голямата държава в Субсахарска Африка,
втората по големина в Африка и 11-а по големина в света. Биоразнообразна земя с около 80 милиона хектара обработваема почва и над
1100 регистрирани минерали и благородни метали, тя граничи с девет
държави: на север с Република Централна Африка и Судан; на изток с
Руанда, Бурунди, Танзания и Уганда, на запад с Република Конго и на юг
с Ангола и Замбия.
Конгоанското население наброява близо 90 милиона, от които според
Encyclopaedia Britannica около три четвърти изповядват християнството
- 33% са вярващи римокатолици, 20% протестанти, 22% пробуждаща се
църква / християнско възраждане, 2% салютисти, 2% мюсюлмани, 10%
са от други религии и 11% не изповядват вяра.
Вестта на Реформаторското движение започна тук през 1972 г. в провинция Катанга и се разви значително през 1990 г. и по-нататък през 2000 г., когато Генералната конференция я организира като мисия. По-късно, през
2012 г., се превърна в уния от мисии и делото напредва бързо.
Унията на ДР Конго се нуждае от сграда за централата. В момента организацията е наела под наем една къща. С оглед на тази реална
нужда, ние се молим Господ да се докосне до сърцето ви, за да разберете нашата ситуация. Молим, споделете щедро от вашите средства тази
събота чрез вашите дарения, за да ни дадете възможност да осигурим
подходяща земя в столицата Киншаса и да построим красив паметник за
централата и църквата, който ще бъде представител на Реформацията,
за слава на нашия Бог.
Припомняйки ви думите на нашия Господ Исус: „По-блажено е да даваш, отколкото да получаваш“ (Деяния 20:35), ние призоваваме нашите
братя и сестри по света да помогнат за този проект. Молим се Бог да
възнагради предварително вашата щедрост към мисионското дело в
ДР Конго.
Нека състрадателният и милостив Бог да ви благослови всички.
Братята и сестрите от уния ДР Конго
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Предаването на Савел
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво
трябва да правиш.“ (Деяния 9:6)
„Нашето собствено бъдещо щастие, а и щастието на други души, зависи
от това, в каква насока ще тръгнем сега. Ние имаме нужда да бъдем водени от духа на истината. Всеки Христов последовател трябва сериозно да
запита: „Господи, какво искаш да направя?“ Великата борба, с. 498
Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 3, с. 409 – 415
(Властта на църквата)

Неделя

30 май

1. ПРЕОБРАЗЯВАЩА СВЕТЛИНА
а. Обяснете тежката борба на Савел и как Христос задържа духовната
му слепота от ритане срещу угризенията на съвестта? Еремия 17:5;
Деяния 9:1-5

„Умът, който се съпротивлява на истината, ще вижда всичко в извратена
светлина. Той ще бъде укрепен в сигурните примамки на врага и ще гледа
нещата в светлината на неприятеля.
Савел от Тарс беше един пример за това. Той нямаше морално право
да бъде невярващ. Но беше избрал да приеме по-скоро мнението на хората, отколкото Божия съвет. Той имаше пророчествата, сочещи на Месия,
но бяха предпочетени думите на равините, думите на хората.“ Библейски

коментар, т. 6, с. 1057

„Той бе наблюдавал отношението на Стефан към неприятелите му и
прощението му към тях. Свидетел бе и на твърдостта и доброволното смирение на мнозина, които по негова инициатива бяха мъчени и изкушавани.
Виждал бе дори някои да се разделят с живота с радост заради вярата си.
Всички тези неща бяха поразили Савел. Понякога той бе чувствал в ума
си почти непреодолимото убеждение, че Исус е обещаният Месия.“ Деяния

на апостолите, с. 52
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31 май

2. ПРИЗИВ, ПОВТОРЕН ДНЕС

„Той (Савел) съзнателно бе вършил много неща срещу името на Исус от
Назарет. В ревността си бе станал упорит и усърден гонител на Христовата
църква.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 410, 411
„Христовите служители не бива да се смущават от такива, които презират Евангелието и се подиграват.
Все пак Спасителят никога не отминаваше една душа, колкото и дълбоко да бе затънала в греха, ако тя имаше желание да приеме ценните
истини от небето. За митарите и пропадналите хора Неговите думи бяха
начало към нов живот. Мария Магдалина, от която Той изгони седем бяса,
беше последната останала на Исусовия гроб и първата, която Той поздрави в утрото на възкресението. Савел от Тарс, един от най-големите
врагове на Евангелието, стана Павел, преданият Христов служител. Под
външния вид на омразата и презрението, дори под престъпничеството и
провала може да се таи душа, която Христовата благодат иска да спаси,
за да блести като скъпоценен камък в короната на Изкупителя.“ Мисли от

Планината на блаженствата, с. 136

б. С кой жизнен въпрос всички ние се нуждаем да сведем глави пред
нашия Учител, с дълбоко смирение и пълно предаване във всеки стадий на нашия живот? Деяния 9:6
„Бог те призовава отново. Иска да те достигне такъв, какъвто си – обгърнат от твоето себелюбие и притиснат от грижите на живота.
Кани те да пренасочиш любовта си от света към небесните неща. За
да познаеш Божията воля, трябва да я изучаваш, а не да следваш своите
наклонности и естествените влечения на собствения си ум. „Какво искаш
да направя?“ – трябва да бъде най-сериозният и най-тревожен въпрос на
сърцето ти.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 52
„(Към) Този, Който понесе укори, хули и подигравки заради нас, отправете молбата: „Господи, какво искаш да направя?“ Няма толкова високо
образовани хора, че да не могат да станат смирени ученици на Христос.
Онези, които смятат за привилегия да дадат най-доброто от живота и образованието си за Него, от Когото са го получили, няма да избягват никакъв
труд, никакви жертви, за да върнат обратно на Бога поверените им таланти
чрез най-възвишено служене.“ Пак там, т. 5, с. 576, 577
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а. Какво трябва да научим всички от това как Господ може неочаквано да обърне хода на житейските събития, за да спаси една искрена
душа от греха? Еремия 10:23, 24

Вторник

1 юни

3. ИЗПРАТЕН ПРИ БОЖИЯТА ЦЪРКВА
а. Какво трябва всички да научим от начина, по който Савел, един
горд религиозен човек, бе дълбоко смирен и пред Бога и пред човека? Деяния 9:7, 8

„Павел наистина бе убеден, че вярата в Исус обезсилва Божия закон,
религиозното служене чрез святи приноси, както и ритуала на обрязването, който през всички изминали векове имаше пълното Божие одобрение.
Но чудното откриване на Христос внесе светлина в замъгления му ум. Точно Този Исус от Назарет, срещу Когото воюваше, наистина се оказа Изкупителят на света. (…)
За да се учи от тях, Христос го изпрати точно при тези ученици, които
Савел бе преследвал така настървено. Светлината на небесното озарение
бе отнела зрението му, но Исус, великият Лечител на слепите, не го възстанови.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 411
„Какво унижение беше за Павел да знае, че през цялото време той
беше използвал силите си срещу истината; мислейки, че върши службата
на Бога, той беше преследвал Христос. (...) Събудената му съвест сега
работеше със себеобвиняваща се енергия. Ревността по неговата работа,
искрената му съпротива на светлината, светеща върху него чрез Божиите
вестители, сега донесе осъждане върху душата му и той беше изпълнен
с горчиво разкаяние. Вече не се възприемаше като праведен, а осъден от
закона в мисли, дух и дела. Той видя себе си грешник, напълно загубен,
без Спасителя, Когото преследваше.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1058
б. Опишете опитността на Савел в неговата слепота. Деяния 9:9

„Тези дни на дълбоко себеизпитване и сърдечно смирение Савел прекара в усамотение. (…)
Когато се предаде напълно на убеждаващата сила на Светия Дух, той
видя грешките на живота си и призна всеобхватните изисквания на Божия
закон. Гордият фарисей, доволен да бъде оправдан чрез собствените си
дела, сега се поклони пред Бога със смирението и простотата на малко дете,
признавайки собственото си недостойнство и молейки се да получи заслугите на разпнатия и възкръснал Спасител.“ Деяния на апостолите, с. 52, 53
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Урок 10 5 юни 2021

Сряда

2 юни

4. ГОТОВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

„Всеки трябва да направи лична опитност, да бъде поучаван от великия
Учител и да има лична опитност с Бога.“ Свидетелства за проповедници, с. 367
б. Опишете нежния, богобоязлив начин, по който Анания и църквата
в Дамаск послужиха на Савел (сега наричан Павел) като нов вярващ.
Деяния 9:17-19
„Исус потвърди авторитета на Своята организирана църква и свърза
Савел с избраните Си работници на земята.“ Деяния на апостолите, с. 54
в. Назовете стъпките на Савел след кръщението и изпитанията, пред
които се изправи. Деяния 9:20-25
„Павел беше кръстен от Анания в реката на Дамаск. Тогава беше укрепен чрез храна и незабавно започна да проповядва Исус на вярващите в
града, на самите вярващи, за които беше тръгнал от Ерусалим с цел унищожение. Той също учеше в синагогите, че Исус, Който беше предаден на
смърт, беше наистина Божият Син. Аргументите му от пророчеството бяха
така убедителни и усилията му бяха така съпътствани от Божията сила, че
опониращите евреи бяха объркани и неспособни да му отговорят.“ Скици от

живота на Павел, с. 32

„Тогава Павел заяви, че промяната на вярата му не е била предизвикана от изблик на фанатизъм, а от въздействието на едно поразително
доказателство. (…)
Мнозина вкоравиха сърцата си, отказвайки да отговорят на неговата
вест и скоро изумлението им от новата му вяра се превърна в мощна омраза - същата омраза, която изпитваха към Исус.“ Деяния на апостолите, с. 55
„(Първосвещениците и старейшините) обединиха се в единствения сигурен път – да убият Павел. Но Бог знаеше намеренията им и заръча на
един ангел да го пази, за да живее и изпълни мисията си.“ Опитности и

видения, с. 163

г. Защо Павел отиде в пустинята? Галатяни 1:17; Псалм 119:10 (първата част)
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а. Забележете ясното събеседване между Христос и Анания и обясни
защо всеки самотен вярващ може да бъде насърчен от това. Деяния
9:10-16

Четвъртък

3 юни

5. ИЗПИТАНИЕ И ПРОВИДЕНИЕ
а. След три години в Арабия сам в молитва, с каква неочаквана болка
се срещна Павел и кого използва Бог, за да помогне? Деяния 9:26, 27
„(Варнава) напълно повярва и прие Павел, взе го за ръката и го доведе
в присъствието на апостолите. Той разказа опитността му, която току-що
беше чул. (…)
Апостолите вече не се бояха; не можеха да се противят на Бога. Петър
и Яков, които по това време бяха единствените апостоли в Ерусалим, подадоха дясната ръка за общение на някогашния яростен гонител на тяхната вяра; и сега той беше толкова обичан и уважаван, колкото преди беше
опасен и отбягван.“ Духът на пророчеството, т. 3, с. 321
б. С непреодолимите, необорими призиви на Павел какво скоро беше
необходимо, но въпреки това виждаме Божията любяща ръка в това?
Деяния 9:28–31; 22:17–21.
„(Павел) видя, че трябва да се отдели от братята си и скръб изпълни сърцето му. Той с готовност би се отказал от живота си, ако по този
начин те можеха да бъдат доведени до познанието на истината. Евреите
започнаха да планират да отнемат живота му и учениците го подканиха да
напусне Ерусалим; но той се бавеше, не желаеше да напусне мястото и
искаше да поработи малко по-дълго за своите братя евреи. (…)
Когато братята научиха за видението на Павел и за грижите, които Бог
имаше за него, тяхната тревога за него се увеличи; защото те разбраха,
че той наистина е избран инструмент на Господа, за да носи истината на
езичниците. Те ускориха тайното му бягство от Ерусалим, поради страх от
убийството му.“ Пак там, с. 321-323

Петък

4 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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В кои области на живота бих могъл да ритам срещу угризенията
на съвестта?
Кои в моята сфера на контакти мога да бъда в опасност да ги подценя?
Как може Бог да се стреми да ме смири, за да стана по-ефективен
инструмент?
На какво ни учи отношението на Савел към Анания относно църквата?
Мога ли и аз като Павел да оставам някъде, когато Бог ме иска
другаде?
Урок 10 5 юни 2021
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Надежда за „светските“ отвън
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях,
когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз та
да можех да възпрепятствам на Бога?“ (Деяния 11:17)
„Това би трябвало да е голямо насърчение за нас – да размишляваме
върху състрадателната и нежна любов на Бога към онези, които търсят
светлина и се молят за нея.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 71
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 58-63 (14. Търсач на истината); с. 68-70 (16. Евангелска вест в Антиохия - отначало до „Така

Господ му даде поръчение да навлезе в голямото мисионско поле на езическия
свят.“); Свидетелства към църквата, т. 6, с. 68-76

Неделя

6 юни

1. В ЛИДА И ЙОПИЯ
а. Опишете опитността на Петровото посещение в Лида. Деяния 9:32-35

б. Защо всички ние можем да бъдем насърчени чрез чудото в Йопия и
защо църковни членове като Тавита са такова предимство за тялото?
Деяния 9:36-43
„В Йопия живееше Тавита, чиито умели пръсти бяха много по-активни, отколкото езикът ѝ. Тя знаеше кой се нуждае от топла дреха и кой се
нуждае от съчувствие и на драго сърце служеше на нуждите на хората.
А когато почина, църквата в града разбра загубата. Не е чудно, че я оплакваха и тъжаха. Тя беше толкова ценна, че силата на Бог я върна обратно
от земята на неприятеля, за да бъдат уменията и енергията ѝ все още за
благословение на другите.
Верни Божии светии, изпълнени с търпение, молитва и постоянство, са
рядкост; и все пак църквата не може да напредне без такива. (…)
Винаги има призив за твърди и богобоязливи работници, които няма да
отслабнат в деня, когато противникът се опълчи срещу тях.“ Свидетелства
към църквата, т. 5, с. 295, 296
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7 юни

2. ИСКРЕН ТЪРСАЧ
а. Кой беше Корнилий и защо Господ му говори? Деяния 10:1-8

„Корнилий бе римски стотник. Той бе богат, с благороден произход и
заемаше пост на доверие и почит. Езичник по рождение, по обучение и
образование, от контакта си с евреите той бе придобил знания за Бога. Бе
Му се поклонил с предано сърце и показваше искреността на вярата си в
съчувствие към бедните. Известен бе наблизо и далеч с благотворителността и с праведния си живот, които му бяха изградили добро име и сред
евреите, и сред езичниците. Влиянието му бе благословение за всички, с
които общуваше. (…)
Вярвайки в Господа като Творец на небето и земята, Корнилий Го почиташе и признаваше Неговия авторитет. Търсеше съвета Му във всичките
си житейски дела. Бе верен на Йехова в личния си живот и в служебните
си задължения.“ Деяния на апостолите, с. 59
б. Междувременно от другата страна в Йопия, използвайки храната
като символ (но всъщност не се отнася за храната), какъв жизненоважен урок даде Бог на Петър, за да бъде поддържан от християните до
края на времето? Деяния 10:9-16, 28, 34, 35
„Наш ближен не означава само някой от църквата, към която принадлежим. Това няма отношение към расово или класово различие или пък
разлика в цвета на кожата. Наш ближен е всяка личност, нуждаеща се от
помощта ни. Всяка една наранена и смазана от противника душа е наш
ближен. Наш ближен е и всеки, който е Божия собственост.“ Христови притчи, с. 236

в. Как Господ изпрати Петър в Кесария да даде на Корнилий и групата
му едно домашно изучаване на Библията? Деяния 10:19-22, 27

г. Какво научи Петър? Деяния 10:36-43
„Като започнем от даденото на Адам обещание и минем през патриархалното време и икономиката на закона, небесна светлина осветлява
стъпките на Изкупителя? Животът на Исус, с. 359
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3. ПРИЕМАЙКИ ПРИЗИВА НА БОГА
а. Как Корнилий и групата му дадоха своя плод, разкривайки доказателства, че наистина са приели настоящата истина за онова време –
следователно бяха подготвени за кръщение? Деяния 10:44-48

б. След мисионерската си работа с Корнилий с какво негодувание
трябваше да се сблъска Петър от страна на братята си в Юдея? Деяния 11:1-3

„Когато братята в Юдея чуха, че Петър отишъл в дома на езичник и проповядвал на събралите се, те се изненадаха и натъжиха. Страхуваха се,
че такава дръзка постъпка щеше да даде повод за противопоставяне на
собственото му учение. Когато се видяха с него, посрещнаха го със строг
укор, казвайки: “При необрязани човеци си влизал и си ял с тях.” Деяния на

апостолите, с. 62

в. След като разказа опитността си, започвайки с видението от Бога,
какво подчерта Петър - и как братята му приеха тази логика? Деяния
11:15-18. Какво ни казва това днес?

„Това би трябвало да е голямо насърчение за нас – да размишляваме
върху състрадателната и нежна любов към онези, които търсят светлина
и се молят за нея.
Представено ми беше, че има още много като Корнилий – хора, които
Бог желае да свърже с църквата Си. Те симпатизират на Господния народ,
пазещ заповедите. Но нишките, които ги свързват със света, ги държат
здраво. Те нямат моралната смелост да споделят високото си положение
с низшите. Ние трябва да полагаме специални усилия за тези души, които
имат нужда от това, поради отговорности и изкушения.
От дадената ми светлина знам, че простото „така говори Господ“ трябва
да се проповядва и на влиятелните и властимащи хора в този свят. Те са
поставени над онези, на които Бог е поверил важни истини. Ако приемат
Неговия призив, Бог ще ги ползва за Своята кауза.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 71
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4. ПОДХРАНВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ
а. Как църквата се разшири към средиземноморските острови и на
север от Юдея в резултат от разпръсването поради преследване? Деяния 11:19-21

б. Кой град беше особено плодородно поле за Евангелието, какъв план
беше съставен за по-пълното му развитие и защо? Деяния 11:22-26
(първата част)

„Варнава (…) е изпратен в Антиохия, столицата на Сирия, за да помага на църквата там. Усилията му се увенчават с голям успех. С напредването на делото той настойчиво моли Павел за помощ, който му откликва.
И двамата ученици работят заедно в този град една година, като поучават
хората и прибавят нови души към църквата на Христос.
В Антиохия има както голямо еврейско население, така и много езичници. Градът е известен курорт за любители на лукса и удоволствията заради благоприятния за здравето климат, красивата природа и богатството,
културата и изтънчеността. Търговската му дейност го прави изключително важно място, където могат да се намерят хора от всички националности. Следователно това е град на разкош и пороци.“ История на изкуплението,
с. 215

в. Кое отличи църквата в Антиохия? Деяния 11:26 (последната част)
„Точно тук учениците за първи път са наречени християни. Това име им
е дадено, защото Христос е основната тема на техните проповеди, учения
и разговори. Те постоянно преразказват събитията от живота Му от времето, когато учениците Му са били благословени с личното Му присъствие.
Размишляват постоянно върху Неговите поучения, чудесата на излекуване, изгонването на демоните и възкресяването на мъртвите. С треперещи
устни и сълзи в очите говорят за страданията Му в градината, предаването
Му, процеса и екзекуцията, търпението и смирението, с които Той понася
оскърбленията и мъченията, струпани върху Него от враговете Му, и богоподобната милост, с която се моли за преследващите Го хора. Неговото
възкресение и възнесение и делото Му в небето като Посредник за падналия човек са теми, които те представят с радост. Езичниците могат с
основание да ги нарекат християни.“ Пак там, с. 215, 216
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5. СЪСТРАДАНИЕ КЪМ БЕДСТВАЩИТЕ
а. Каква благотворителна акция предприеха братята в Антиохия, когато чуха пророчеството, че ще настъпи глад в света? Деяния 11:27-30
Как е това пример за християните във всички епохи? Деяния 20:35

„Поради различни обстоятелства някои хора, които обичат Бога и Му се
покоряват, обедняват. Едни не са внимателни и не знаят как да се справят.
Други са бедни поради болест или беда. Каквато и да е причината, те са в
нужда и да им помогнем – това е важно направление в мисионското дело.
Всички наши църкви трябва да се грижат за бедните сред тях. Необходимо е нашата любов към Бога да се изразява в добри дела към нуждаещите се и страдащите сред обществото от вярващи, за чиито нужди знаем
и където се изисква нашата намеса. Всяка душа има специален дълг към
Бога да обръща внимание на Неговите скъпоценни бедни с особено състрадание. Те не бива да бъдат отминавани под никакъв предлог. (…)
В Ерусалим имаше глад и Павел знаеше, че много християни са се
разпръснали зад граница, а онези, които са останали, са почти напълно
лишени от човешко съчувствие и изложени на религиозна враждебност.
Затова увещаваше църквите да изпратят парична помощ на братята си в
Ерусалим. Събраното от църквите надмина очакванията на апостолите.
Водени от Христовата любов, вярващите даваха щедро и бяха изпълнени
с радост, че могат по този начин да изразят своята благодарност към Изкупителя и любовта си към братята. Според Божието Слово това е истинска
основа на благотворителността.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 230, 231

Петък

11 юни

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

Как мога да упражнявам влияние в моята църква, което да бъде
като на Тавита?
Какво е изключителното при Корнилий?
Коя видна личност познавам, която всъщност може да е отворена
за истината?
В близост до мен може да има град като Антиохия, който се нуждае от истината. Къде е той?
Защо винаги трябва да имам предвид важността на християнското милосърдие?
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Божията истина защитена

19 юни 2021 г.

ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „Между това, Божието учение растеше и се
умножаваше.“ (Деяния 12:24)
„Истината е вдъхновена и пазена от Бога. Тя ще тържествува.“ Деяния на
апостолите, с. 8

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 63-68 (15. Освободен
от затвора); с. 73-74 (17. Вестители на Евангелието – отначало до „спасението на отдалечилите се от стадото“); Опитности и видения 89-96 (Обяснение – от „Той не се бе научил на пестеливост и живееше екстравагантно“ до
края)

Неделя

13 юни

1. МАНИПУЛИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
а. Подбуден от зли хора, какви политически действия извърши царят
над Юдея, Ирод Агрипа I (племенник и зет на Ирод в дните на Христос)
срещу Божието дело - и защо? Деяния на апостолите 12:1-4

„Докато евреите празнуваха освобождението си от Египет и показваха
голяма преданост към Божия закон, в същото време престъпваха всеки
негов принцип, като преследваха и убиваха вярващите в Христос. (…)
Постъпката на Ирод, който предаде Яков на смърт, бе похвалена от
евреите, макар че някои се оплакаха от своеволния начин, по който бе
извършена. Те поддържаха мнението, че една публична екзекуция би смирила още по-сполучливо вярващите и ония, които им съчувстваха. Затова
Ирод държеше Петър под арест, възнамерявайки по-късно да угоди на евреите с публичната му екзекуция. Но му бе внушавано, че не е безопасно
да изведе опитния апостол на екзекуция пред целия народ, събран тогава
в Ерусалим. Имаше риск множеството, като види водения на смърт, да прояви към него милост.
Свещениците и старейшините също се бояха да не би Петър да излезе с някой от ония чудни призиви, дето често бяха подтиквали народа да
изследва живота и характера на Исус - призиви, които те с всичките си
аргументи не можеха да оборят.“ Деяния на апостолите, с. 63
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2. КРИЗИ В РАННАТА ЦЪРКВА
а. Защо не трябва да бъдем изненадани от преследването, пред което
се изправи ранната църква? 1 Петрово 4:12, 13

„Нашият велик Пример, Който бе в сиянието на Отца Си, бе презрян
и отхвърлен от хората. Хули и лъжи Го следваха. Избраните Му ученици
бяха жив пример за живота и духа на своя Учител. Те бяха почетени с бичуване и затвор. Накрая участта им бе да запечатат своето служене с кръвта
си.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 286
б. Как реагира църквата на затварянето на Петър? Деяния 12:5
„Смъртта на Яков причини голяма скръб и ужас сред вярващите. Когато
и Петър бе затворен, цялата църква започна да пости и да се моли. (…)
Докато под различни предлози екзекуцията на Петър се отлагаше за
след Пасхата, членовете на църквата използваха времето за дълбоко изпитване на сърцата си и за усърдни молитви. Непрестанно се молеха за
Петър, защото чувстваха, че няма да бъде пожален. Осъзнаваха, че бяха
достигнали до такъв момент, когато без особената Божия помощ Христовата църква щеше да бъде унищожена. (…)
Денят на Петровата екзекуция вече бе твърдо определен, но молитвите
на вярващите още се възнасяха към небето. И докато всичките им сили и
чувства се издигаха в усърдни молби за помощ, ангели от Бога бдяха над
затворения апостол.“ Деяния на апостолите, с. 63, 64
в. Колко строга беше сигурността на Петровото затворничество? Деяния 12:6

„При този случай Ирод, спомняйки си как последния път апостолите
избягаха от затвора, взе двойни предпазни мерки. За да предотврати
всяка възможност за освобождение, той постави Петър под охраната на
шестнайесет войници, които се сменяха, пазейки го денем и нощем. (…)
Вратите на затвора бяха здраво залостени и усилената охрана не помръдваше оттам. Всяка възможност за бягство с човешки средства бе прерязана.“ Пак там, с. 64
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3. БОГ КОНТРОЛИРА
а. Опишете чудото, което бе извършено за Петър в затвора. Деяния
12:7-11
„Но и лостовете, и решетките, а и римската стража, която евентуално би
пресякла всяка възможност за човешка помощ, можаха само да направят
още по-пълна Божията победа в освобождаването на Петър. (…)
(Ангелът) тръгна към вратата, последван от обикновено многословния
Петър, онемял сега от почуда. Минаха през стражата и стигнаха до тежко
залостената врата, която сама се отвори и веднага след тях се затвори, а
пазачите и от едната, и от другата ѝ страна останаха неподвижни.
Стигнаха до втората врата, също пазена и отвън, и отвътре. Отвори се
като първата, без да издрънчи желязо или да проскърца железен лост. Преминаха и тя се затвори все така безшумно. По същия начин преминаха и
третата врата и се намериха на улицата. Петър следваше мълчаливо ангела. Дума не бе изречена. Вървяха безшумно - ангелът напред, заобиколен
от сияние със смайващ блясък, а Петър, объркан и мислещ, че още сънува,
следваше своя освободител. Така извървяха една улица. Тогава мисията на
ангела свърши и той внезапно изчезна. (…)
Китките му, подути от носене на жестоките железни окови, бяха свободни от веригите. Осъзна, че свободата не бе илюзия, нито сън или видение,
а щастлива реалност.“ Пак там, с. 64, 65
б. Какво направи Петър, когато се намери на едно познато място? Деяния 12:12-17 И какво стана с виновния цар? Стих 21-23
„Ирод знаеше, че не заслужава похвалите и почитта, които му се отдаваха,
но въпреки това прие идолопоклонството на народа като нещо дължимо. (…)
И внезапно се промени. Пребледня като смъртник и се изкриви страдалчески. Едри капки пот бликнаха от кожата. Застана за момент сякаш скован
от болка и ужас. Тогава обърна побелялото си с цвят на олово лице към
своите ужасени приятели и извика с дрезгав, отчаян глас: “Онзи, когото славите като бог, е поразен от смърт!”
Свит от най-остра болка и мъка, той бе изнесен от мястото на пира и
разкоша. Само миг преди това приемаше с гордост похвали и поклонения от
огромната тълпа. Сега осъзна, че е в ръцете на един по-могъщ властелин от
него. Обхванаха го угризения на съвестта. Спомни си как безпощадно преследваше Христовите последователи, спомни си своята жестока заповед за
убиването на невинния Яков и за намерението си да погуби апостол Петър.
Спомни си как в своята ярост и безпомощност, освирепял за мъст, бе предал
незаслужено в ръцете на палачите затворническата стража. Почувства, че
сега Бог има работа с него - безпощадния преследвач.“ Пак там, с. 66, 67

64

Урок 12 19 юни 2021

Сряда

16 юни

4. ЕВАНГЕЛСКИ РЕД
а. Какво стана необходимо, когато евангелската вест се разпространи
на нови места - и защо? Деяния 12:24, 25; 13:1-3

„Църквата трябва да чувства своята отговорност и да следи внимателно, но предпазливо живота, качествата, въобще обходата на желаещите да
бъдат учители. Ако не е дадено непогрешимо доказателство, че Бог ги е
призовал, и че „горкото“ лежи над тях, ако не последват този призив, дълг
на църквата е да се постарае да огласи, че тези личности не са признати
за учители от нея. Това е единственото, което църквата може да направи,
понеже отговорността лежи върху нея.
(Евангелският ред) е непременно необходим, за да бъде доведена тя в
единството на вярата. Видях, че и в дните на апостолите църквата е била
в опасност да бъде измамена и заблудена от фалшиви учители. Затова
братята избраха мъже, които бяха дали добро свидетелство, че са способни добре да ръководят собствените си домове и да съблюдават ред в
собствените си семейства и които биха могли да осветят тези, които бяха
в мрак. Върху това Бог биваше запитван и със съгласието на църквата и на
Светия Дух тези биваха избирани чрез полагане на ръце. Приели по този
начин мисията си от Бога и потвърждение от църквата, те тръгваха кръстени в името на Отец, Сина и Светия Дух, извършвайки святите ритуали в
Господния дом. Често служеха на светиите, поднасяйки им символите на
сломеното тяло и пролятата кръв на разпнатия Спасител, за да съхранят
Неговите страдания и смърт живи в съзнанието на Божиите възлюбени.
Видях, че сега и ние не сме по-застраховани срещу фалшиви учители,
отколкото бе в апостолските дни, и че ако не извършим нещо повече, то
поне трябва да предприемем важните мерки подобно на тях, за да опазим
мира, хармонията и единството на стадото. Ние имаме техния пример и
трябва да го следваме. Опитните братя с бистър ум е необходимо да се
събират и следвайки Божието Слово и нашепванията на Светия Дух, трябва да възлагат с ревностна молитва ръце върху онези, които са доказали
напълно, че са упълномощени от Бога, за да ги отделят, за да се посветят
изцяло на Неговото дело. Този акт би гарантирал разрешението на църквата тези да излизат като вестители, носещи най-тържествената вест, дадена някога на човеци.“ Опитности и видения, с. 93, 94
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17 юни

5. ЕДНА ДУША В ОПАСНОСТ
а. Къде отидоха Варнава и Павел по-нататък в мисионерската си работа и пред какви препятствия се изправиха? Деяния 13:4-8
„Не без борба позволява Сатана да се изгражда Божието царство на
земята. Силите на злото воюват непрекъснато срещу служителите, избрани да разпространяват Евангелието. Тези сили на тъмнината са особено
активни, когато истината се проповядва пред издигнати, уважавани и достойни хора. Така стана и когато Сергий Павел - управителят на Кипър,
слушаше евангелската вест. Той бе изпратил да доведат апостолите, за
да го поучат. И сега силите на злото действаха чрез магьосника Елима
със своите зли внушения, за да го отблъснат от вярата и така да осуетят
Божието намерение.“ Деяния на апостолите, с. 73
б. Как Павел смело изобличи един, чрез когото врагът работеше,
и така спечели победа за Евангелието? Деяния 13:9-12
„Магьосникът бе затворил очите си за доказателствата на евангелската
истина и Господ в справедливия Си гняв затвори плътските му очи, отнемайки им дневната светлина. Той не ослепя завинаги, а само за известно
време, за да бъде предупреден да се покае и да потърси прощение от
Бога, Когото така тежко бе оскърбил. Смущението, в което изпадна, не
повлия на фините му действия против Христовото учение. Ослепяването
доказа на всички, че чудесата, които апостолът бе извършил и Елима бе
отрекъл като изкусно фокусничество, бяха извършени с Божията сила.“ Деяния на апостолите, с. 74

Петък

18 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН РЕГОВОР
1.
2.

5.

Как се повтарят днес заговори като този между евреите и Ирод?
Какво можем да направим, изправени пред невъзможни препятствия като затварянето на Петър?
Защо подробностите за освобождението на Петър могат да ми носят надежда?
Каква е ключовата квалификация, необходима за учителите на
Евангелието?
Защо не трябва да се обезсърчавам, когато работя за нови души?
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3.
4.

26 юни 2021 г.

Достигане отвъд нашата зона на комфорт
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: „На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието слово.“ (Деяния 13:44)
„Никой не ще може да каже кога движещата сила на Божия Дух ще бъде
осъществена или в каква насока, или чрез кого ще се изяви. (…)
Хиляди ще бъдат обърнати към истината в един ден, които в единадесетия час ще видят и признаят истината и действията на Божия Дух.“ Елън
Г. Уайт, 1888, Материали, с. 754, 755

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите с. 74-79 (11. Вестители на
Евангелието – от „Елима не беше учен човек“ до „Тези градове бяха населени
главно с езичници.“)

Неделя

20 юни

1. СВЕТЛИНА ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СА В МРАК
а. От Пафос на остров Кипър - до далеч отвъд Перга (на южното средиземноморско крайбрежие на днешна Турция) - къде Павел и придружаващите го отидоха като мисионери в събота? Деяния 13:13, 14
(далеч от сирийския град, носещ същото име в Деяния 11)

„Павел и придружаващите го продължиха пътуването си за Перга
Памфлийска. Пътят им бе труден. Срещаха пречки и лишения, отвсякъде
ги дебнеха опасности. В градовете и селата, през които минаваха, и по
самотните пътища бяха заобиколени от видими и невидими опасности.
Но Павел и Варнава се бяха научили да се доверяват на избавящата Божия сила. Сърцата им бяха изпълнени с гореща любов към погиващите
души. Като верни пастири, търсещи изгубените овце, те не мислеха за
своето удобство и почивка. Забравяйки себе си, не се обезкуражаваха, когато бяха уморени и гладни, когато студуваха. Пред себе си имаха само
една цел - спасението на отдалечилите се от стадото.“ Деяния на апостолите,

с. 74

б. Какво се случи с Йоан Марко по това време? Деяния 12:25; 13:5, 13
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Понеделник

21 юни

2. ЮДЕИ И ЕЗИЧНИЦИ В СЪБОТА
а. Каква благоприятна възможност беше предложена на Павел в синагогата в Антиохия - и какво можем да научим от това как то важи за
днес? Деяния 13:15
„Може да ви се отдаде случай да говорите в други църкви. За да улесните тези случаи, помнете думите на Спасителя: „Бъдете мъдри като змиите
и незлобиви като гълъбите…“ Не възбуждайте злобата на неприятеля чрез
укорителни речи. Иначе ще затворите вратите за истината. Трябва да бъдат изнасяни кратки и ясни вести. Но бдете да не възбудите антагонизъм.
Много хора трябва да бъдат спасени. Въздържайте се от всякакви остри
изрази. В думи и дела бъдете „мъдри за спасение“, като представите Христос на всички, с които се свързвате. Нека се види, че нозете ви са „обути
с приготовление на евангелието на мира и благоволението на човеците“.
Удивителни са резултатите, които ще наблюдаваме, ако навлезем в делото
изпълнени с Христовия дух. Помощта ще дойде точно когато се нуждаем
от нея, ако развиваме делото с правда, милост и любов. Истината ще тържествува и ще донесе победата.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 121
„Нека верни, богобоязливи, сериозни работници, чийто живот е скрит
с Христос в Бога, да се молят и да работят за искрените проповедници,
възпитани да прилагат досега погрешно Словото на живота.“ Пак там, с. 120
„Проповедници и мъдри светски мъже трябва да бъдат изпитани чрез
светлината на истината за това време. Третата ангелска вест трябва да
бъде представена пред тях разумно в нейното истинско величие.“ Пак там
б. Докато Павел разказваше историята на еврейската нация и любезно изнасяше вестта за Христос - всичко основано на изпълнените Писания - какъв беше заключителният му призив? Деяния 13:38–41

в. Как бяха докоснати различни сърца през тази плодотворна събота? Деяния 13:42, 43

„(Деяния 13:38, 39 цитирано) Божият Дух придружаваше изговорените
думи и сърцата бяха трогнати.“ Деяния на апостолите, с. 76
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3. ДУХОВНА БИТКА
а. Какво се случи следващата събота, като резултат от представената
в събота на евреи и езичници вест на истината? Деяния 13:44 Каква
ревнива реакция последва това изявление на ентусиазъм? Стих 45

б. Накрая какво беше принуден да заяви Павел – и с какви резултати?
Деяния 13: 46–49. Какво трябва да разберем чрез неговата цел?

„И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот.” Бяха щастливи, че Христос ги признава за Божии деца и с благодарни сърца слушаха
проповядваното слово. Бяха готови с жар да споделят евангелската вест с
други “и Господното учение се разпространяваше по цялата тая страна”. (…)
Обръщайки се към езичниците в Антиохия Писидийска, Павел и Варнава продължиха да работят и за евреите - навсякъде, където имаше
благоприятна възможност да бъдат чути. По-късно в Солун, в Коринт, в
Ефес и в други важни центрове Павел и неговите съработници проповядваха евангелието и на евреи, и на езичници, но главните им усилия бяха
насочени към изграждане на Божието царство в езическите страни, сред
народи, почти без познание за истинския Бог и за Неговия Син.“ Деяния на
апостолите, с. 76, 77

в. Каква беше следващата тактика на завистливите хора? Деяния
13:50 Как реагираха вярващите и кои думи на техния Учител направиха това възможно? Деяния 13:51, 52; Матей 5:11, 12

„Който проявява Христовата любови открива в живота си красотата на
светостта, той отнема на Сатана неговите подчинени и затова князът на
злото се опълчва срещу него. На хули и преследвания са подложени всички, които са изпълнени с Христовия дух. С течение на времето начинът на
преследванията може да се промени, но принципът – духът, който лежи в
основата им – е същият, който още във времето на Авел убиваше Божиите
избраници.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 37
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Вторник

Сряда

23 юни

4. ИКОНИЯ
а. Защо всеки един от нас може да бъде вдъхновен от резултатите,
които бяха постигнати при мисионерското посещение в Икония? Деяния 14:1
„Всеки трябва да се научи от великия Учител и тогава да сподели с
други наученото. Бог е дал на всеки от Своите вестители особена задача.
Дарбите са различни, но всички работници трябва да си сътрудничат в
съгласие, ръководени от освещаващото влияние на Светия Дух.
Поучени от тях, мнозина ще бъдат убедени в евангелието на спасението и ще повярват чрез Божията сила. Човекът като Христов работник е
скрит с Христос в Бога, а Христос, най-главният сред хиляди работници, се
изявява като Един, Който е любов.“ Деяния на апостолите, с. 123
б. Защо не трябва да се обезсърчаваме от това, което незабавно последва успеха в Икония? Деяния 14:2; Псалм 69:7-9

„Още никой на земята не е бил така жестоко клеветен, както Човешкия
Син. Той беше осмиван и подиграван поради непоколебимото Си послушание спрямо светия Божи закон. Беше мразен без причина. И все пак
стоеше спокойно пред Своите неприятели и им обясняваше, че хулите са
част от привилегиите на едно Божие дете. Той съветваше последователите Си да противостоят на злите врагове и им казваше да не отстъпват на
изкушенията.
Макар че клеветата може да навреди на доброто име, тя все пак не може
да опетни характера; той бива опазен от Бога. Докато самите ние не склоним към греха, никаква сила, нито човешка, нито сатанинска, не може да
опетни с нищо душата. Човекът, който е положил сърцето си в Бога, остава
в часа на най-голямата скръб и при най-обезсърчителните обстоятелства
същия, както когато му е било добре, когато светлината и Божието благоволение са се изливали над него. Неговите думи, неговите подбуди, неговите постъпки могат да бъдат представени фалшиво, но това не го засяга,
защото е воден от по-високи интереси. (…)
Христос знае всичко, което човеците не разбират и представят фалшиво. Неговите чада могат да си останат спокойни и да Му се доверяват,
колкото и враждебно да се отнасят с тях другите и да ги презират.“ Мисли от
планината на блаженствата, с. 40, 41
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24 юни

а. Как апостолите успяха да разсеят голяма част от предразсъдъците,
пред които се изправяха, поради злонамерени слухове? Деяния 14:3, 4
„Чрез лъжливи и преувеличени доклади предизвикаха страх у властите,
че може целият град да е в опасност от подбуждане на въстание. Заявяваха, че големи множества езичници се обръщали към апостолите и внушаваха, че това се върши с някакво тайно и опасно намерение.
В резултат на обвиненията учениците отново бяха заведени пред властите, но защитата им бе толкова ясна и логична и учението им - така
спокойно и разбираемо, че решително повлияха в тяхна полза. Макар магистратите да бяха с предразсъдъци срещу тях от фалшивите изявления,
които бяха чули, не се осмелиха да ги осъдят. Само признаха, че учението
на Павел и Варнава можеше да направи хората благородни и почитащи
закона граждани и че моралът и редът на града биха се подобрили, ако
истините, проповядвани от тези апостоли, бъдат приети.“ Деяния на апосто-

лите, с. 78

б. Какво трябваше накрая да направят апостолите? Деяния 14:5-7; Матей 10:23
„Приятели на апостолите, макар и невярващи, ги предупредиха за злите
кроежи на евреите и ги увещаха да не се излагат без нужда на гнева на
тълпата, а да избягат, за да запазят живота си. Затова Павел и Варнава
отпътуваха тайно от Икония, оставяйки вярващите да продължат сами
делото за известно време. В никакъв случай не ги напуснаха завинаги,
а имаха намерение да се върнат, когато вълнението стихне и да завършат
започнатата работа.“ Пак там, с. 79

Петък

25 юни

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

Как мога като Йоан Марко да се изкуша да се оттегля при трудности?
Защо трябва да се моля за благоприятни случаи, каквито Павел
намери в Антиохия?
Точно както езичниците се зарадваха на Евангелието, как мнозина
скоро ще постъпят по същия начин?
Какво трябва да помня винаги, когато се сблъсквам с несправедлива клевета?
Защо мога да бъда вдъхновен от огромната любов, проявена от
апостолите?
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5. ЛЮБОВТА НА ХРИСТОС ПРОЯВЕНА

ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
АПРИЛ
3 - 19:55 ч.
10 - 20:03
17 - 20:11
24 - 20:19

МАЙ
1 - 20:27 ч.
8 - 20:34
15 - 20:42
22 - 20:49
29 - 20:55

ЮНИ
5 - 21:01 ч.
12 - 21:05
19 - 21:07
26 - 21:08

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

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

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

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

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

Събота, 3 юли 2021 г. е ден за всеобщ
пост и молитва за лично освещение и за
успеха на Божието дело.
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ПРОГРАМА

за общообразователния час в събота след обед
През това тримесечие ще продължим изучаването на
книгата „Пророци и царе“ от Елън Уайт.

.

3
10
17
24

АПРИЛ
30. Избавление от Асирия
31. Надежда за езичниците
32. Манасия и Йосия
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

179
187
195

1
8
15
22
29

МАЙ
33. Книгата на закона
34. Еремия
35. Приближаващата гибел
36. Последният цар на Юда
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

202
207
216
223

5
12
19
26

ЮНИ
37. Отведени във вавилонски плен
230
38. Светлина в мрака
236
39. В царския палат на Вавилон
244
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		

стр.
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АПРИЛ

						
				
Дата 				
Ден
Сутрешно богослужение
Вечерно богослужение
					
		
						
				
				
1 Четвъртък
Псалм 33:18-22
Галатяни 6:14, 15

2
3

Петък
Събота

2 Коринтяни 5:9, 10
Йоил 2:12-18

Молитвен час
Залез: 19:55 ч.

4
5
6
7
8
9
10

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Второз. 15:4-6
Псалм 139:23, 24
Лука 12:35-38
Даниил 6:19-23
Авакум 2:3, 4
2 Летописи 27:6
Йоил 2:23

1 Царе 7:12, 21
Псалм 149:4-6
Ефесяни 1:3-7		
Еремия 31:25, 26
2 Коринтяни 5:9, 10
Молитвен час
Залез: 20:03 ч.

11
12
13
14
15
16
17

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Матей 6:9-13
Псалм 34:7-10
Притчи 4:23
Исая 26:7-9
Псалм 3:3-5
Амос 5:12-15
Йоил 2:28-32

2 Летописи 32:7, 8		
Йоил 2:23, 28-32		
Еремия 29:8, 9, 11-13		
Лука 12:39, 40		
Римляни 8:35-37		
Молитвен час
Залез: 20:11 ч.

18
19
20
21
22
23
24

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 143:8-10
Лука 6:44, 45
Псалм 28:2, 7, 9
1 Тимотей 6:17-19
Второз. 26:16-19
Йоан 9:4
Притчи 16:17-20

Псалм 6:2-6, 9		
2 Тимотей 4:3-5
Второз. 10:20, 21
Марк 12:28-33		
Деяния 1:7, 8
Молитвен час
Залез: 20:19 ч.

25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Псалм 34:12-15
Второз. 12:28
Матей 7:7-12
Марк 8:34-37
Исус Навин 24:15
Псалм 18:1-6

Езекиил 14:19-23		
Исая 25:1, 4
Авакум 2:13, 14
Псалм 149:4-6
Римляни 13:11-14		
Молитвен час
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МАЙ

						

Дата

Ден

Сутрешно богослужение

				
1 Събота
Притчи 		
8:17

			

Вечерно богослужение

Залез: 20:27 ч.

2
3
4
5
6
7
8

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Изход 19:5, 6
Второз. 11:18, 19
Псалм 144:12, 15
Матей 25:34-37
Изход 23:1, 7
1 Царе 2:2, 3
Марк 3:1-5

2 Коринтяни 3:17, 18
Даниил 6:7-10
Римляни 8:18-21
Йоан 15:18-21
1 Коринтяни 15:57, 58
Молитвен час
Залез: 20:34 ч.

9
10
11
12
13
14
15

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Притчи 16:17

Изход 13:21
Матей 5:43-46		
Лука 12:39, 40
Псалм 94:17-19, 22		
Исая 59:1, 2, 20		
Молитвен час
Залез : 20:42 ч.

16
17
18
19
20
21
22

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Яков 1:17-20
Филипяни 4:4-7
Лука 12:15-21
Псалм 9:7-10
Агей 1:5, 6, 9, 10
1 Летописи 4:10
Второз. 31:11-13

Псалм 7:9, 10
		
Неемия 9:28-31
Иов 33:14-18		
Второз. 18:9,14,15,19		
1 Петрово 4:7		
Молитвен час
Залез: 20:49 ч.

23
24
25
26
27
28
29

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 40:4, 5, 16
Лука 1:35-37
Исая 59:1, 2
Псалм 90:5, 6, 12
Притчи 28:20
Второз. 10:20, 21
Михей 2:7, 10

Фиилимон 4-7		
Матей 9:35-37
2 Солунци 2:13-17
Йоан 8:31, 32
1 Царе 7:3, 4, 12		
Молитвен час
Залез: 20:55 ч.

30
31

Неделя
Понеделник

Матей 5:14-16
Йоан 15:4, 5

Псалм 119:148:149		
1 Петрово 2:6-10

4 Царе 17:12-15
1 Петрово 5:5-9
Псалм 9:9, 10
Лука 6:37, 38
Йоан 12:35, 36
Второз. 32:46, 47
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ЮНИ

						
			
			
							
Дата
Ден
Сутрешно
богослужение Вечерно богослужение
				
					

1
2
3
4
5

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Притчи 21:30, 31
Псалм 49:3
Изход 23:20, 22
Матей 16:24-27
Второз. 33:27, 29

2 Коринтяни 4:16-18 		
Исая 51:16
		
Римляни 15:13		
Молитвен час
Залез: 21:01 ч.

6
7
8
9
10
11
12

Неделя
Второз. 10:20, 21
Понеделник 2 Летописи 20:20
Вторник
Псалм 51:6, 7
Сряда
Матей 25:34-40
Четвъртък
Исая 63:7-9
Петък
Филип. 4:11-13, 19, 20
Събота
Йоан 13:34, 35

Йоан 7:37, 38		
Исая 32:17, 18			
2 Солунци 1:11, 12
Псалм 4:4, 5, 8
2 Коринтяни7:1		
Молитвен час
Залез: 21:05 ч.

13
14
15
16
17
18
19

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 13:8-10
Псалм 3:4, 5
Наум 1:7
Псалм 149:1, 2, 4
Колосяни 3:23-25
2 Тимотей 1:13, 14
Евреи 12:12-15

1 Царе 7:12			
Филипяни 3:17-21
Псалм 149:1, 2, 4, 5		
Йоан 14:1-3		
Юда 20, 21, 24, 25		
Молитвен час
Залез: 21:07 ч.

20
21
22
23
24
25
26

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Второз. 10:12, 13
Матей 6:9-13
Псалм 90:12, 16, 17
Исус Навин 1:8, 9
Изход 15:13, 17, 21
Псалм 34:1-5
Исая 64:5, 9

Йоан 1:9-13			
Псалм 66:16-20
Марк 6:46-51			
Филипяни 4:4-7		
1 Петрово 4:7			
Молитвен час
Залез: 21:08 ч.

27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда

Второз. 8:1-6
Псалм 3:5-8
Римляни 8:16-18
Даниил 10:12

Исая 44:3, 21, 22
Псалм 119:148, 149
4 Царе 17:7-9, 15
1 Йоаново 3:21-24 		
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Дарения от
първата събота

3 април

за испански сборник
с химни
(стр. 4)

1 май

за мисиите по света

(с.25)

5 март

за централа
в ДР Конго
(с. 51)
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