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Събота,  3 октомври 2020 г. е ден за всеобщ пост и молитва за 
лично освещение и за успеха на Божието дело.

  Предговор
  Евангелието на Марк беше написано от Йоан Марк,                                                                                                                                         
Който пътуваше с Павел и Варнава. Самият Варнава беше от Кипър 
(Деян. 4:36); и сега той и Павел, придружени от Йоан Марк, роднина на 
Варнава, посетиха това островно поле.
      „Майката на Марк бе приела християнската религия и в нейния дом 
в Ерусалим учениците се подслоняваха. Тук те бяха винаги добре дошли 
и намираха място за почивка. При едно от посещенията на апостолите в 
дома на майка му Марк предложи на Павел и Варнава да ги придружи в 
мисионерското им пътуване. Той почувства Божието благоразположение 
в сърцето си и закопня да се посвети на евангелската служба.“ Деяния на 
апостолите, с. 73
      Когато Марк започна за първи път да пътува с Варнава и Павел, на-
мери, че работата е твърде много за него и се върна вкъщи. Когато се 
върна отново да опита, Павел отказа да работи с него. Но по-късно Павел 
промени мнението си за Марк, намирайки го за полезен,  така че каза на 
Тимотей: „Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в 
служението (2 Тим. 4:11).
      Марк работи също много близко с Петър (1 Петр. 5:13). Вярно е, че Пе-
тър представи на Марк собствените си опитности. Марк, който самият не 
беше очевидец, записа след това спомените на Петър с Исус.  Представе-
ното от Марк евангелие е много по-сбито отколкото другите три. Марк за-
почва описанието си с „началото на благовестието на Исус Христос, Божия 
Син“ (Марк 1:1). Той незабавно изповядва вярата си в Исус като Божи Син.
    „Спасителят на човечеството се роди в скромно семейство в един про-
клет от грях, нечестив свят. Беше отгледан в скромен начин на живот в 
Назарет, малък град в Галилея. Започна  делото Си в бедност и без свет-
ски ранг. Той не търсеше  възхищението  или одобрението на света. Живя 
между обикновените. По всичко изглеждаше просто един скромен човек с 
няколко приятели. Така Бог представи евангелието по един начин напълно 
различен от начина, по който мнозина считат за разумно да известяват 
евангелието в този век.
      „Божието царство не идва така, че да се види.“  Евангелието на Божи-
ята благодат с неговия дух на себеотрицание никога не може да бъде в 
хармония с духа на света.“ Ривю енд херълд, 18 януари 1906
      Господ да ни помогне да приемем по-голяма мярка от това евангелие 
на благодатта в сърцата си и да живеем днес, както ще учим в уроците 
през това тримесечие.
                     Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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            Урок 1  3 октомври 2020

                                                                                3  ОКТОМВРИ  2020 г.

Дарения от първата събота
за централа в Савигни-сур Орге, 
Франция

       С общо население от около 87 милиона 
Франция, Белгия и Швейцария съставляват 
една влиятелна част от Западна Европа. 
АСД Реформаторско движение съществува 
във Франция от няколко десетилетия. През 
Втората световна война нашите братя тук бяха между онези, които постра-
даха като жертви във всеизвестния концентрационен лагер в Гурс, при ужас-
ни условия. Но с Божията благодат вестта издържа и днес Франция заедно 
с Швейцария и Белгия съставляват френското поле на АСД Реформаторско 
движение.
      Сградите на имота в Савин-су-Орге, едно парижко предградие, служат 
като централа на полето и имат сериозна нужда от разширяване. През 1991 г. 
беше построен нов молитвен дом върху този имот, закупен няколко години преди 
това благодарение на някои щедри дарения. С Божията помощ Неговото 
дело тук се разви, въпреки трудния манталитет на френското население, 
което беше така силно увлечено в атеистичните и католическите идеи, кои-
то все още се задържат от 1260 години преследване. Нека припомним, че 
няколко години след Лутер около половината от населението бяха протес-
танти. Но поради преследването много верни хора или умряха за вярата си 
(чрез изтезателното колело, изгаряне на клада, заточение, затвор и т. н.), 
или избягаха в страни, където бяха по-гостоприемни, такива като Швейца-
рия, Германия, Холандия и Новия свят (САЩ и Канада).
            Въпреки това, има още много искрени души, които са били измамени и са го-
тови да получат светлината, за да вземат становището си за Господа. Ето защо, 
молим за вашата щедра финансова помощ, за да се изпълни така необходи-
мото разширение и да сме по-добре подготвени да достигнем до тези души. 
      Мнозина от чужбина и от провинцията на Франция вече са помогнали в това 
начинание. Тук имаме няколко братя от френските отвъдморски територии, 
както и от Румъния, Бразилия, Португалия, Конго, Молдова и различни други 
националности. Това културно многообразие е истинско благословение, за-
щото ни позволява да задълбочим вярата си, правейки я по-солидна върху 
основните библейски принципи, извън културните традиции, които често е 
трудно да се нарушат и имат потенциал да изопачат вестта. Не ще ли се пропо-
вядва вечното евангелие „на   обитаващите по земята и на всеки народ и пле-
ме, език и люде“ (Откровение 14: 6)? Нека заедно да направим това реалност! 
                                                  

                            Френското поле ви благодари предварително
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     Урок 1                                                                                    3 октомври 2020 г.

     Началото на евангелието на Исус Христос

      „А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и 
проповядваше Божието благовестие, казвайки: „Времето се изпълни, и Бо-
жието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.“ (Марк 
1:14, 15)

      „Не се виждаше никаква проява на силата на оръжието, никакво разтва-
ряне на тъмнични врати, обаче изцеляването на болни, проповядването на 
евангелието и въздигането на човешките души свидетелстваха за Христо-
вата мисия.“ Възпитание, с. 169

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 73-77 (11. Кръщението)

Неделя                                                                                            27 септември

1.  НАЧАЛОТО НА ЕВАНГЕЛИЕТО

а.  Как започва Марк своето описание за живота на Христос? Какво 
той веднага признава за Исус? Марк 1:1

б.  Обясни какво е „Евангелието“. Римляни 1:16

      „(Божията) милост и доброта са напълно незаслужени. Христовата 
благодат е свободна да оправдава грешника без заслуги или претенции 
от негова страна. Оправданието е пълно, съвършено опрощение на гре-
ха. В момента, в който грешникът приема Христос чрез вяра, в този мо-
мент той е опростен. Праведността на Христос му е вменена и повече не 
трябва да се съмнява в опрощаващата Божия благодат.“ Библейски коментар, 
т. 6, с. 1071
      „Няма недостатък в Божия план за спасението на човеците. Ако еван-
гелието не е за всяка душа Божията сила за спасение, то не е защото 
евангелието е несъвършено, но понеже хората не са практически вярва-
щи, получаващи практически благодатта и правдата на Христос. (…) Изпо-
вядващите се за вярващи не приемат Христос като свой личен Спасител, 
но следват Исус като един чудесен път.“ Този ден с Бога, с. 18
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Понеделник                                                                                28 септември

2.  ПРЕДТЕЧАТА НА ХРИСТОС

а.  Какво беше делото на Йоан Кръстител? Марк 1:2; Лука 1:17

       „Във всеки етап от тази земна история Бог е имал Свои дейци, които 
да движат напред Неговото дело и да действат по посочения от Него на-
чин. Йоан Кръстител имаше особено дело, за което беше роден и за което 
беше определен – делото по приготвяне пътя за Господа. (…) Неговото 
служене в пустинята беше най-забележителното, буквално изпълнение на 
пророчеството.“  Библейски коментар, т. 5, с. 1115
     „В лицето на Йоан Кръстител Бог бе въздигнал за Себе Си вестител, 
който да приготви пътя пред Месия. Той трябваше да занесе на света също 
и твърдо свидетелство на укор и изобличение.“ Избрани вести, кн. 2, с. 157
      „Нашето дело за известяване второто идване на Христос е подобно на 
това на Йоан Кръстител, предтечата на Христос за Неговото първо идване. 
Ние трябва да провъзгласим на света вестта: „Великият ден на Господа е 
близо“, „Приготви се да посрещнеш своя Бог“. Трябва да направим много 
повече, отколкото сме направили.“ Отразяване на Христос, с. 201

б.  Каква беше вестта на Йоан и кои дойдоха да го слушат? Марк 1:3-5

в.  Към кого насочи Йоан народа? Как делото на Йоан беше различно 
от това на идващия Месия? Стих 6-8

      „Йоан откри на учениците си, че Исус бе обещаният Месия, Спасите-
лят на света. Когато делото му приключи, той поучаваше учениците си да 
погледнат на Исус и да последват великия Учител. Йоановият живот бе 
изпълнен със скръб и себепожертвувателност. Той известяваше първото 
Христово идване, но не му бе позволено да върши Неговите чудеса и да 
се радва на проявената от Него сила. Йоан знаеше, че когато Исус се яви 
като учител, той самият трябва да умре. Освен в пустинята, неговият глас 
се чуваше рядко. Животът му бе самостоятелен. Той не бе обвързан със 
семейството на баща си, за да се радва на обществото, но го напусна, 
за да изпълни мисията си. Тълпи напускаха главните градове, селата и 
се отправяха към пустинята, за да чуят словата на чудния пророк. Йоан 
положи брадвата до корените на дървото, изобличи греха без оглед на 
последствията и подготви пътя за Божия Агнец.“ Опитности и видения, с. 131

            Урок 1  3 октомври 2020               Урок 1  3 октомври 2020
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Вторник                                                                                      29 септември

3.  СПАСИТЕЛЯТ Е КРЪСТЕН

а.  Поради коя причина Исус дойде да види Йоан? Марк 1:9

      „Когато Исус дойде да се кръсти, Йоан позна в Него една чистота на 
характера, каквато не беше виждал дотогава в никой човек. (…) Той никога 
не бе идвал в допир с човек, от когото да лъха такова божествено влияние. 
Всичко това беше в съгласие с онова, което му беше открито относно Ме-
сия. И все пак той се побоя да изпълни молбата на Исус. Как можеше той, 
грешният, да кръсти Безгрешния? И защо трябваше Този, Който не се нуж-
даеше от покаяние, да се подчини на един обряд, който представляваше 
една изповед на грехове и измиване на същите? 
      Когато Исус поиска кръщение, Йоан се дръпна назад, извиквайки: „Аз 
имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене?“ Твърдо, но все 
пак кротко, Исус му отговори: „Остави Ме сега, защото така подобава да 
изпълним всичко, което е право.“ Тогава Йоан, отстъпвайки, поведе Спаси-
теля надолу към реката и Го потопи под водата.“ Животът на Исус, с. 74

б.  Как Светият Дух разкри Себе Си при кръщението на Исус, а също 
и Бог Отец? Стих 10

      „Бог беше обещал да даде на Йоан знак, чрез който той да може да 
познае кой е Месия, и сега, когато Исус излезе от водата, обещаният знак 
се даде, защото Той видя небесата отворени и Божият Дух като гълъб от 
лъскаво злато кръжеше над главата на Христос, и дойде глас от небето, 
казвайки: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“ (…)
      Поради греха земята  беше откъсната от небето, но с човешката Си 
ръка Христос обхвана падналата раса, а с божествената Си ръка хвана 
престола на Безкрайния и земята бе доведена под благоволението на не-
бето и човека в общение с Бога. Молитвата на Христос заради изгубената 
човешка раса проправи път през всяка сянка, която Сатана беше хвърлил 
между човека и Бога и остави ясен канал за връзка до самия престол на 
славата. Вратата бе оставена отворена, небето беше отворено и Божият 
Дух под форма на гълъб кръжеше над главата на Христос и Божият глас 
беше чут да казва: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благово-
ление.“ Библейски коментар, т. 5, с. 1078

               Урок 1  3 октомври 2020
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Сряда                                                                                           30 септември

4.  ЗАВЕДЕН В ПУСТИНЯТА

а.  Къде отиде Исус веднага след кръщението Си? Марк 1:12 Защо?

      „Защо Христос в началото на публичната Си служба беше заведен в 
пустинята, за да бъде изкушаван? (…) Той отиде не заради самия Себе Си, 
но заради нас, за да победи за нас. (…) Той трябваше да бъде опитан и из-
питан като представител на расата. Трябваше да срещне врага, лично да 
се срещне с него, за да го победи – този, който претендираше че е начело 
на световните царства. (…)
       Нашият Спасител издържа по всяка точка на изпитанието на изкуше-
нието и по този начин направи възможно за човека да победи.“ Да мога да 
Го позная, с. 32
      „Когато Исус бе отведен в пустинята, за да бъде изкушаван, Той бе отве-
ден от Божия Дух. Той не покани изкушението, а отиде там, за да бъде сам 
и да размишлява върху Своята мисия. Чрез пост и молитва Той искаше да 
се подготви за окървавения път, през който трябваше да мине. Но Сатана 
знаеше, че Спасителят е отишъл в пустинята и сметна, че това време е 
най-благоприятно, за да Го приближи.“ Животът на Исус, с. 78
    
б.  Докато Исус беше в пустинята, с какво трябваше да се бори? Как 
му помогна Бог? Стих 13

     „Ако няма възможност за падане, тогава изкушението не е изкушение. 
На изкушението се устоява, когато човек е силно повлиян да извърши ня-
какво зло. Тъй като знае, че може, той успява с вяра и с твърдо упование 
в божествената сила. Христос мина точно през такова изпитание.“ Избрани 
вести, кн. 3, с. 110
 
в.  Как Бог обещава да ни помогне във време на нужда? Псалм 91:11; 
34:7

      „На (Божиите) ангели им е наредено да бдят над нас и ако се оставим 
под тяхно покровителство, тогава във всяко време на опасност те ще бъ-
дат от дясната ни страна. Когато несъзнателно сме в опасност да упраж-
ним погрешно влияние, ангелите ще бъдат до страната ни, подсказвайки 
ни по-добър път, избирайки думи за нас, и влияейки на действията ни. Така 
нашето влияние може да бъде тихо, несъзнателно, но мощна сила за при-
вличане на други към Христос и небесния свят.“ Моят живот днес, с. 302
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Четвъртък                                                                                    1 октомври

5.  РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОДРОБНО ВЕСТТА НА ЙОАН

а.  След като Йоан беше завършил мисията си, каква вест започна да 
проповядва Исус и защо? Марк 1:14, 15

      „Евангелската вест, както се проповядваше от Исус, се базираше върху 
пророчествата. Времето, за което Той говореше, че се е изпълнило, бе 
периодът, който Гавриил обясни на Даниил. (…)  „Знай, прочее, и разбери, 
че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза 
Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици“ (Дан. 9:25).
Значи шейсет и девет седмици или четиристотин и осемдесет и три години. 
Заповедта за възстановяване и изграждане на Ерусалим, която се допъл-
ва от указа на Артарксеркс Лонгиман (Ездра 6:14;7:1), влезе в действие 
през есента на 457 година преди Христа. Като започнем от това време, че-
тиристотин и осемдесет и трите години ни извеждат в есента на 27 година 
сл. Хр. Според пророчеството, този период трябваше да достига до Месия, 
Помазания. В 27 г. сл. Хр. Исус при кръщението Си получи помазването от 
Светия Дух и скоро след това започна службата Си. Оттогава започна да 
се проповядва вестта: Времето се изпълни!“ Животът на Исус, с. 174, 175
      „Самият Христос беше авторът на юдейската система, самата осно-
ва на великолепния храм, първообраза на който сочеха всички жертвени 
служби. Евреите наблюдаваха с явна загриженост за идването на Христос. 
Книжниците, които бяха учили в закона и бяха запознати с изявленията на 
пророците относно Неговото идване, знаеха от пророческата история, че 
времето за гледане и очакване на Неговото идване на света беше се из-
пълнило.“ Духът на пророчеството, т. 3, с. 35

Петък                                                                                                2 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кога Господ ни опрощава? Колко пълно е това опрощение?
2. Какво беше особеното дело на Йоан Кръстител? Какво е нашето 

дело днес?
3. Какво стана при Исусовото кръщение? Защо беше важно това?
4. Как Христос победи за нас при Своето преживяване в пустинята? 

Какво означава това?
5. Какво имаше предвид Исус, когато каза, че времето се изпълни?
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     Урок 2                                                                           10 октомври 2020 г.

Един божествен учител
      „Учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези чу-
деса, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.“ (Йоан 3:2)

     „Исус божественият Учител (…) прие човешкото естество с цел да по-
каже на човеците милостта, любовта и благостта на Бога в осигуряване 
спасението и щастието на Неговите създания. Именно за тази цел Той 
умря. (…) Всекидневно Той излагаше пред тях в дела на благословение 
за човека колко голяма е Неговата нежност и любов към падналата раса. 
Сърцето Му беше извор на неизчерпаемо състрадание, от което коп-
неещото сърце можеше да се снабди с водата на живота.“ Съвети върху 
съботно-училищното дело, с. 108, 109

Препоръчвани четива:  Животът на Исус, с. 273, 274 (36. Докосване с 
вяра); с. 345-349 (47. Служба); с. 490-492 (66. Спор - от начало до „Фари-
сеите вярваха твърдо във възкресението“.)

Неделя                                                                                          4 октомври

1.  УЧИТЕЛЯТ И НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ

а.  Как учениците се обръщаха към Исус при многобройни случаи? 
Марк 4:38; 9:38; 13:1

б.  Как Исус прие използването на тази титла? Йоан 13:13

в.  С каква цел Исус направи това? Йоан 13:14, 15

    „Христос ясно определи правото Си на власт и вярност. „Вие Ме на-
ричате Учител и Господ“, каза Той, „и добре казвате; защото съм такъв“. 
„Един е вашият Учител – Христос.“  Така Той заяви титлата, която при-
надлежеше на Неговото име, и авторитета и властта, която притежава-
ше в небето.“ Издигнете Го, с. 37
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Понеделник                                                                                         5 октомври

2. ЧОВЕК В НУЖДА ПОКАЗВА ПОЧИТ

а.  Кой беше Яир и как показа почит към Исус? Марк 5:22

      „Той (Исус) престоя известно време на брега, като поучаваше и из-
целяваше, след това отиде в дома на Леви Матей, за да участва с ми-
тарите на угощението. Там Го намери Яир, началникът на синагогата.“ 
Животът на Исус, с. 273

б.  Защо Яир дойде да види Исус? Колко голяма беше вярата му? 
Марк 5:23

       „Исус тръгна незабавно с началника към неговия дом. Макар уче-
ниците Му да бяха виждали много Негови дела на милост, все пак те се 
почудиха, загдето Исус се съгласи да изпълни молбата на гордия равин; 
но те придружиха своя Господ, а любопитният народ следваше подир 
тях.“ Пак там
      „Христос се намираше на път към дома на Яир, юдейски началник, 
който го беше помолил да отиде в дома му, за да излекува дъщеря му. 
Настоятелната молба: „Дъщеря ми е на умиране; ела и възложи ръце 
върху ѝ, за да оздравее, и тя ще бъде жива“ (Марк 5:23), беше трогнала 
нежното, състрадателно Христово сърце и Той веднага тръгна с начал-
ника за дома му.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 30

в.  Какво се случи, докато Исус се  бавеше в пътуването Си към 
дома на Яир, и какво каза вестителят по отношение на Исус? Марк 
5:35

      „Къщата на началника не беше далеч, но Исус и придружаващите 
Го вървяха бавно, защото народът притискаше Исус отвсякъде. Загри-
женият баща се измъчваше от това бавене, но Исус, съчувствайки на 
народа, се спираше тук и там да облекчи болката на някой страдащ или 
да утеши някое смутено сърце.
      Когато още бяха на път, един вестител си проби път през тълпата и 
съобщи на Яир, че дъщеря му починала и нямало смисъл да затруднява 
повече Учителя. Исус чу думите. „Не бой се – каза Той. – Само вярвай и 
ще бъде спасена.“ Животът на Исус, с. 273
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Вторник                                                                                      6 октомври

3.  РАЗКРИВАНЕ НА СВОЯТА БОЖЕСТВЕНОСТ

а.  Кой беше взет в къщата на Яир, когато Исус пристигна? Защо? 
Марк 5:37-40

      „Яир се приближи още повече до Исус и двамата забързаха към дома 
на началника. Наетите оплаквачи и свирачи бяха вече на местата си и 
изпълваха въздуха със своите писъци и врява. Натрупалият се народ 
и врявата подействаха неприятно на Исусовия дух. Той се опита да ги 
усмири, казвайки: „Защо сте се развикали и разплакали? Детето не е 
умряло, а спи!“ Те се възмутиха от думите на чужденеца, защото бяха  
видели детето в прегръдките на смъртта и се подиграха на Исус. Като 
застави всички да напуснат къщата, Исус взе със Себе Си бащата и май-
ката, както и тримата Си ученика – Петър, Яков и Йоан и заедно влязоха 
в стаята на умрялата.“ Животът на Исус, с. 273, 274

б. Кое чудо потвърди божествеността на Христос? Стих 41, 42

     „Исус се приближи до леглото, взе ръката на детето в своята и слу-
жейки си с употребявания в онзи дом език каза тихо: „Момиче, тебе каз-
вам: Стани!“
      Безчувственото тяло трепна отведнъж. Пулсът на живота заби нано-
во. Устните се разтвориха в усмивка. Очите се отвориха широко като от 
сън и момичето се загледа с учудване в събралите се около него хора. То 
стана. Родителите му го прегърнаха и заплакаха от радост.“ Пак там, 274

в.  Какъв друг случай имаме за Исус, че извърши подобно чудо? 
Лука 7:11-17

     „Спасителят възкреси мъртви към живот. Един от тези беше синът на 
вдовицата от Наин. Народът го носеше към гроба, когато те срещнаха 
Исус. Той взе ръката на младия човек, вдигна го и го даде жив на майка 
му. Тогава придружаващите се върнаха в домовете си с радостни викове 
и хвала към Бога.“ История за Исус, с. 79
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Сряда                                                                                           7 октомври

4.  НАРОДЪТ ГО ПРИЗНА

а.  Как една личност от народа се обърна към Исус? Каква беше 
голямата му нужда? Марк 9:17, 18

б.  Как Исус показа необходимостта от вяра и какъв беше отговорът 
на бащата? Стих 19-24

      „Бащата Му разказва историята на дългогодишни страдания. След 
това, като че не можейки повече да чака, той извиква: „Ако можеш нещо, 
смили се над нас и ни помогни!“ „Ако можеш!“ – бащата и сега даже се 
съмняваше в силата на Христос.
       Исус отговаря: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, 
който вярва.“ На Христос не липсва сила. Изцелението на сина зависи 
от вярата на бащата.“ Животът на Исус, с. 347
     „Вярата е, която ни свързва с Небето и ни доставя сили, за да се 
справяме със злото. В Христос Бог ни е доставил средства за покорява-
не на всяка грешна черта и устояване на всяко изкушение, колкото и да 
е силно. Но мнозина чувстват, че им липсва вяра, затова остават далеч 
от Христос. Нека тези души, които се чувстват така безпомощни и недо-
стойни, се предоставят на милостта на своя състрадателен Спасител. 
Не гледайте на себе си, а на Христос! Този, Който изцеряваше болни 
и изгонваше бесове, когато живееше между човеците, и днес е същият 
могъщ Изкупител. Вярата идва от Божието слово. Тогава хванете се за 
обещанието: „Който дойде при Мене, няма да го изпъдя!“ (Йоан 6:37) Хвър-
лете се при нозете Му с вика: „Вярвам, Господи, помогни на моето неверие!“ 
Никога не ще загинете, докато вършите това – никога!“ Пак там, с. 348

в. Как Исус показа, че наистина е божествен Учител? Стих 25-27
 
      „Тогава Исус се обръща към страдащото момче и казва: „Душе неми 
и глухи, заповядвам ти: Излез от него и не влизай повече в него!“ Чува 
се вик, мъчителна борба. Демонът, излизайки, иска като че да разкъса 
жертвата си. След това момчето остава неподвижно, наглед като мърт-
во. Множеството си шепнат един на друг: „Умряло е!“ Но Исус го взема 
за ръката, изправя го и го предава на баща му напълно здраво умствено 
и телесно. Баща и син прославят името на своя Избавител. Народът се 
смайва пред Божието величие, а книжниците, победени и убити духом, 
си отиват навъсени.“ Пак там, с. 347, 348
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Четвъртък                                                                               8 октомври

5.  ПРОТИВНИЦИТЕ МУ БЛАГОГОВЕЕХА

а.  Как дори враговете на Исус се обърнаха към Него, докато се 
преструваха, че са Негови последователи? Какво Го попитаха? 
Марк 12:13, 14

      „Фарисеите постоянно пъшкаха под принудителното събиране на да-
нъци от страна на римляните. Плащането на данъци те считаха като про-
тивно на Божия закон. Това им послужи като повод да поставят примка 
за Исус. Шпионите пристъпиха при Него с привидна искреност, сякаш же-
лаещи да научат дълга си, и казаха: „Учителю, знаем, че право говориш 
и учиш и не гледаш на лице, но истински поучаваш на Божия път. Позво-
лено ли ни е да даваме данък на кесаря или не?“ Животът на Исус, с. 490 

б.  Как Исус обърка хитрината им? Какъв беше техният отговор? 
Стих 15-17

      „Шпионите бяха очаквали Исус да отговори направо на въпроса им 
в един или друг смисъл. (…) Но сега те се почувстваха бити и поразени. 
Плановете им се объркаха. С този начин, по който зададоха въпроса, те 
се лишиха от възможността да кажат нещо повече.
     Христовият отговор не бе едно отбягване на въпроса, а един без-
пристрастен отговор. Държащ в ръката си римската монета, върху коя-
то бяха отпечатани името и образът на кесаря, той заяви, че щом като 
живееха под закрилата на римската власт, трябваше да отдават на тази 
власт изискваната от нея подкрепа, ако това не идваше в противоречие 
с един по-висш дълг. Докато живееха мирно и покорни на законите на 
страната, те трябваше през всяко време да поставят на първо място 
верноподанството си към Бога.“ Пак там 491

Петък                                                                                              9 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо беше правилно хората да се отнасят към Исус като „Учи-
тел“?

2. Как високомерният равин показа почит към Исус? Защо напра-
ви той това?

3. Какво разкри чудото с дъщерята на Яир относно Исус.
4. Когато Исус изгони демоните от момчето, каква беше реакцията 

на семейството? Каква беше реакцията на книжниците? Защо?
5. Как Исус обърка шпионите, които бяха изпратени да Го хванат 

в капан?
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Чудотворец
      

      „Тогава човеците, като видяха знамението, което Той извърши, 
казаха: „Наистина, Този е пророкът, Който щеше да дойде на света.“ 
(Йоан 6:14)

      „Когато Исус изявяваше божествеността Си чрез великите Си чудеса, 
когато изцеляваше болни и възкресяваше мъртви, хората се питаха един-
друг: „Дали не е Той Давидовият син? (…)  Но мнозина, които наричаха 
Исуса Давидов син, не признаваха Неговата божественост. Те не разби-
раха, че Давидовият син бе също и Божият Син.“ Животът на Исус, с. 497

Препоръчвани четива: Животът на Исус с. 265-269 (35. Стихни! Прес-
тани! – от „По-голямата част от населението ѝ беше езичници“ до „Думите Му 
проникнаха в помрачените умове на нещастните човеци); с. 292-298 (39. „Дай-
те им вие да ядат“)

Неделя                                                                                           11 октомври

1.  МНОЗИНА СА ИЗЦЕЛЕНИ

а.  Как отговори народът на целителното дело на Исус? Марк 1:32, 33

      „От страх пред равините хората не се осмеляваха да идват преди 
залез слънце, за да бъдат излекувани. Тогава градските жители започна-
ха да идват от домовете, работилниците, от пазарите и се тълпяха около 
скромната къщичка, която беше приютила Исус. Болни биваха донасяни 
на носилки, други идваха, подпирайки се на патерици или водени от прия-
тели и близки, и напрягаха всички сили, за да се доближат до Спасителя. 
Те идваха непрекъснато, понеже никой не можеш да знае дали Великият 
Лекар щеше да бъде и утре между тях. Никога преди това Капернаум не 
беше преживял ден подобен на този. Радостни викове и ликувания поради 
получените изцеления изпълваха въздуха.
       Едва след като бе дал помощ и на последния страдащ, Исус завърши 
Своето дело. Нощта беше вече доста напреднала, когато множеството се 
разпръсна и над Симоновия дом настана дълбока тишина. Дългият умори-
телен ден беше отминал и Исус потърси почивка. Но докато градът беше 
потънал в дрямка, Спасителят „стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в 
самотно място и там се молеше“ (Марк 1:35).“ По стъпките на Великия Лекар, 
с. 13, 14
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Понеделник                                                                                  12 октомври

2.  НАРОДЪТ СЕ ТЪЛПИ ПРИ ИСУС

а.  Какво стана, когато при друг случай Исус пристигна с ладия на Ге-
несаретското езеро? Марк 6:53-55

       „Исус бе пристигнал в Генесарет след еднодневно отсъствие. Щом се 
научиха, че е слязъл там, хората „веднага обиколиха цялата онази окол-
ност и захванаха на носилки да донасят болните там, където чуваха, че се 
намира Той“ (Марк 6:55).“  Животът на Исус, с. 305

б. Колко отчаяни бяха болните, за да видят Исус? Как беше наградена 
тяхната вяра? Стих 56

в.  При друг случай кой беше излекуван по същия начин? Марк 5:25-34 
Какво можем да научим от този пример на вяра?

      „Когато жената протегна ръката си и докосна края на дрехата Му, по-
мисли, че това тайно докосване няма да се забележи от никой, но Христос 
прие това тайно докосване и отговори на вярата ѝ чрез целебната Си сила. 
В един момент тя усети, че е здрава, а Господ Исус не позволи тази вяра 
да мине незабелязана.“ В небесните места, с. 108
     „Исус различаваше докосването с вяра от случайното докосване на 
безгрижната тълпа. Такава вяра не можеше да бъде отмината без похвала. 
Той пожела да каже на скромната жена няколко утешителни думи, които 
да я радват цял живот – думи, които щяха да  бъдат за благословение на 
последователите Му до края на времето.“ Животът на Исус, с. 275
     „Вярата, която може да ни доведе до жизненоважна връзка с Хрис-
тос, е израз на нашето предпочитание, на съвършено упование и пълно 
посвещение. Тази вяра действа чрез любов и очиства душата. Изработва 
в живота на Христовия последовател истинско послушание към Божиите 
заповеди, тъй като любовта към Бога и любовта към човека са резултат от 
жизнено важната връзка с Христос.“ Избрани вести, кн. 1, с. 309

               Урок 3  17 октомври 2020
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Вторник                                                                                       13 октомври

3.  УЧЕНИЦИТЕ СА ИЗПРАТЕНИ ДА ПОМАГАТ

а.  Когато работата на Исус нарасна, какъв план изпълни Той? Марк 
6:7-11

      „За да напредва делото добре, Бог изпрати Своите ученици двама по 
двама.“  Живот и дела на Е. Г. Уайт, с. 302
      „Нужно е двама да работят заедно, защото единият може да насърчава 
другия, двамата да се съветват, да се молят и да изследват Библията. Така 
те могат да хвърлят по-голяма светлина върху истината; защото единият 
ще види една нейна фаза, а другият – друга. Ако се заблудят, могат да се 
поправят с думи и отношение, така че на истината да не се гледа леко по-
ради недостатъците на нейните защитници.“ Евангелизъм, кн. 1, с. 60
      „Представянето на истината с любов и простота, от къща на къща, е в 
хармония с наставленията, които Христос даде на Своите ученици, когато 
ги изпрати на първото мисионерско пътуване. Чрез песни на хваление към 
Бога, скромни, сърдечни молитви и семпло представяне на библейската ис-
тина в семеен кръг мнозина ще бъдат докоснати.“ Отразяване на Христос, с. 202

б. Как учениците, когато излязоха, съчетаха проповядването с леку-
ването? Стих 12, 23 Как трябва ние да работим днес по същия начин?

      „Христос, Великият Лекар-мисионер е нашият пример. (…) Той леку-
ваше болни и проповядваше евангелието. В Неговата служба лекуване и 
поучаване бяха тясно свързани заедно. Днес те не трябва да бъдат разде-
ляни.“ Съвети върху здравето, с. 395, 396
      „Животът на Христос и Неговата служба за измъчените са неразделно 
свързани. А от светлината, която ми е била дадена, зная, че винаги трябва 
да съществува тясна връзка между лекарското мисионерско дело и еван-
гелската служба. Те са свързани заедно в свят съюз като едно дело и нико-
га не трябва да бъдат разделяни. Принципите на небето трябва да бъдат 
възприети и практикувани от тези, които претендират, че ходят по стъпките 
на Спасителя. Чрез Своя пример Той ни е показал, че лекарското мисио-
нерско дело не трябва да взема мястото на проповядването на евангели-
ето, но трябва да бъдат свързани с него. Христос съвършено представи 
истинско благочестие чрез свързване делото на лекар и проповедник, слу-
жейки на нуждите и на тяло, и на душа, лекувайки физическата болест и 
тогава говореше думи, които донасят мир на обезпокоеното сърце.“ Пак там



20             Урок 3  17 октомври 2020               Урок 3  17 октомври 2020

Сряда                                                                                             14 октомври

4.  ДОРИ СТИХИИТЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ

а.  Какво стана, когато учениците с Исус преминаваха през езерото с 
малка лодка? Марк 4:35-37

      „Вечерта беше тиха и приятна и езерото беше много спокойно. Но вне-
запно небето потъмня, задуха силен вятър из планинските теснини край 
източния бряг и над езерото се разрази страшна буря. 
      Слънцето беше залязло и бурното море се обви в мрак, вълните, под-
мятани бясно от бучащите ветрове, се нахвърлиха лудо над лодката на 
учениците и застрашаваха да я погълнат. Тези корави рибари (…) бяха 
безпомощни в борбата с бурята и съвсем изгубиха надежда, като видяха, 
че лодката им се пълни с вода.“ Животът на Исус, с. 266 

б.  Къде беше Исус в бурята и как реагира? Стих 38-40

      „Изведнъж блесна светкавица и те виждат Исус да лежи заспал, не-
смущаван от шума. Учудени и отчаяни те извикват: „Учителю, нима не те е 
грижа, че загиваме?“ (…) 
      Викът им събужда Исус. В светлината на една светкавица те виждат 
лицето Му да изразява небесно спокойствие, а погледът Му – обнадежда-
ваща, нежна любов и обръщайки сърцата си към Него, извикват: „Господи, 
спаси ни, загиваме!“ Подобен вик на душата никога не е бил пренебрег-
ван. Докато учениците грабват веслата, за да направят още един последен 
опит, Исус се изправя. Той застава всред учениците Си, а бурята реве, 
вълните се пръскат над тях и светкавицата осветлява лицето Му. Той изди-
га ръката Си – тази, която е вършила много милостиви дела – и казва на 
разгневеното море: „Стихни! Престани!“ Животът на Исус, с. 266, 267

в.  Каква беше реакцията на учениците при това чудо? Стих 41

      „Бурята престава. Вълните се оттеглят на почивка. Облаците се раз-
насят и звезди се показват. (…) Лодката почива върху тихо море. Тогава, 
обръщайки се към учениците, Исус ги пита нажалено: „Защо сте тъй страх-
ливи? Как нямате вяра!“
      Дълбока тишина настава всред учениците. Даже и Петър не се опита 
да изрази страхопочитанието, което бе изпълнило сърцето му.“ Пак там-
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Четвъртък                                                                                15 октомври

5. ИСУС СЕ ГРИЖИ ЗА НАШИТЕ НУЖДИ

а.  Кое чудо показа съчувствието на Исус към нашите материални 
нужди? Марк 6:35-44

      „Този, Който поучаваше хората как да се сдобият със спокойствие и 
щастие, се интересуваше както за духовните, така и за земните им нужди. 
Хората бяха уморени и прималели. Имаше майки с бебета в ръце и малки 
деца, увиснали за полите им. Мнозина бяха стояли прави с часове. (…)  
      Простата храна, която бе поднесена наскоро от учениците, съдържаше 
цяло съкровище от поуки. Храната бе проста. Рибите и ечемичният хляб 
съставляваха всекидневната храна на рибарския народ край Галилейското 
езеро. (…) Но храна, доставена само за да задоволи апетита, не би преда-
ла нужната поука.“ Пак там, 293, 294

б.  Какво уверение имаме за Божията способност да се грижи за нас 
днес? Филипяни 4:19

      „Бог знае нашите нужди и се грижи за тях. Господ има съкровищница 
с провизии за Своите деца и може да им даде това, от което се нуждаят 
при всякакви обстоятелства. Тогава защо не Му се доверяваме? Той е дал 
скъпоценни обещания на Своите деца при условие на вярно послушание 
на Неговите предписания. Няма бреме, което Той да не може да премахне, 
няма тъмнина, която Той да не може да прогони, няма слабост, която Той 
да не може да промени в сила, няма страхове, които Той да не може да 
успокои, няма достойно желание, което Той да не може да направлява и 
оправдава.“ Да мога да Го позная, с. 224

Петък                                                                                            16 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кога Исус преустанови дневната Си изцелителна работа?
2. Как ще се прояви целебната вяра?
3. Защо е по-ефективно двама да работят заедно, отколкото само по 

един?
4. Как Исус показа контрол над природните стихии?
5. Защо Исус даде на хората само проста храна?
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     Урок 4                                                                            24 октомври 2020 г.

Лекуване на ума
       „Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всич-
ките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
изцелява всичките ти болести.“ (Псалм 103:2, 3)

      „Същата сила, която  поддържа природата, действа и в човека. Същите 
велики закони, които управляват както звездите, така и атома, управля-
ват действието на сърцето и направляват течението на жизнения поток в 
тялото, са закони на онзи могъщ Разум, Който има властта над душите.“ 
Възпитание, с. 103, 104

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 205 – 209 (27. Ако искаш мо-
жеш да ме очистиш – от „С изцелението на разслабения в Капернаум Исус пак 
предаде същата истина“ – до края)

Неделя                                                                                            18 октомври

1.  ИСУС ВИЖДА ЕДНА ЛИЧНОСТ В НУЖДА

а.  Какво се случи, когато Исус отиде в Капернаум и новината се раз-
пространи? Марк 2:1, 2 Кой също потърси изцеление и как се прибли-
жи до Исус? Стих 3

     „Този паралитик бе изгубил всяка надежда за изцеление. Неговата бо-
лест бе последица на грешния му живот и страданието му се увеличаваше 
поради разкаянието му. Преди известно време той се бе отнесъл до фари-
сеите и богословите с молба да му помогнат за облекчаване на душевното 
страдание и физическата болка. Но те се отнесоха с него много студено и 
като обявиха състоянието му за неизличимо, предадоха го на Божия гняв.  
Фарисеите считаха страданията като израз на божествено негодувание, за-
това се държаха настрана от болните и нуждаещите се. Все пак тези, които 
се представяха за свети, бяха по-виновни от страдащите, които те осъждаха.
    Парализираният човек бе напълно безпомощен и като не виждаше ни-
какви изгледи за помощ, потъна в отчаяние. Тогава до него достигнаха 
новините за чудните дела на Исус. Казаха му, че и други грешни и безпо-
мощни като него са били излекувани, даже и прокажени са били очистени. 
Приятелите, които му съобщиха тези новини, го насърчиха да повярва, че 
и той ще бъде излекуван, ако бъде занесен при Исус. Но той изгуби надеж-
да, когато си помисли за причината на заболяването си. Той се убоя, че 
чистият Лекар не ще го допусне до Себе Си.“ Животът на Исус, с. 205
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Понеделник                                                                                  19 октомври

2. ПРИЯТЕЛИ ПОМАГАТ НА БОЛНИЯ

а.  Какво направиха приятелите на болния човек, тъй като тълпата об-
кръжаваше Исус? Марк 2:4 Какви уроци можем да научим от тяхната 
настойчивост? 

      „Носачите на паралитика се опитаха няколко пъти да си пробият път 
през тълпата, но всеки опит бе напразен. Болният поглеждаше наоколо 
с неизказана мъка. Как да се оттегли, когато дългоочакваната надежда бе 
тъй близо? По негово внушение приятелите му го изкачиха на покрива на 
къщата, разтвориха го и от там спуснаха болния с носилката при нозете 
на Исус. Словото бе прекъснато. Спасителят погледна натъженото лице и 
забеляза насочените към Него молещи очи. Той разбра случая. Сам Той бе 
привлякъл при Себе Си този смутен и съмняващ се дух. Когато паралити-
кът бе още в дома си, Спасителят го бе довел до съзнаване на греховете 
му. Когато човекът се покая от греховете си и повярва в лечителната сила 
на Исус, животворната милост на Спасителя бе благословила вече копне-
ещото сърце. Исус следеше как проблясъците на вярата се засилваха у 
паралитика – че Той (Исус) е единственият помощник на грешниците, и Той 
виждаше как вярата расте с всеки опит на болния да се доближи до Него.“ 
Животът на Исус, с. 206
      „Нека сърцето ви въздиша към Бога, към живия Бог. Животът на Хрис-
тос показва какво може човечеството, когато е свързано с божественото 
естество. Всичко, което Христос получи от Бога, е достъпно и за нас. Така 
че „искайте и ще получите“. С настойчивата вяра на Яков, с неотслабва-
щото постоянство на пророк Илия искайте изпълнението на всички Божии 
обещания.“ Христови притчи, с. 84

б. Коя притча на Христос илюстрира тази добродетел? Лука 11:5-10

     „Понякога отговорите на нашите молитви идват незабавно. Понякога 
трябва да чакаме търпеливо и да продължаваме сериозно да се молим 
за нещата, от които се нуждаем, като нашите случаи се илюстрират със 
случая на настойчивия молител за хляб. „Ако някой от вас има приятел 
и отиде при него посред нощ“ и т. н. Този урок означава повече отколкото 
можем да си представим. Трябва да продължаваме да искаме, дори ако не 
видим незабавно отговора на молитвите ни. „Аз ви казвам: Искайте и ще 
ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото 
всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, 
ще се отвори“ (Лука  11:9, 10).“ Съвети върху здравето, с. 380
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3. ИСУС ГОВОРИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА УМА

а.  Какво каза Исус, виждайки този болен? Марк 2:5
 

     „И сега с думи, които прозвучаха като музика в ушите на страдащия, 
Исус каза: „Чадо, прощават ти се греховете!“
     С проста вяра той прие думите на Исус като дар на нов живот. Той не 
настоя за нещо повече, а продължаваше да лежи в блажено мълчание, не 
можейки да проговори от щастие. Небесна светлина огряваше лицето му и 
хората гледаха смаяни тази картина.“ Животът на Исус, с. 206

б.  Как реагираха книжниците на тези думи? Стих 6, 7

      „Равините се интересуваха много да видят как ще постъпи Исус в този 
случай. Те си спомняха, че този човек бе идвал при тях с молба за помощ, 
но те му бяха отказали всяка надежда или съчувствие.  Не задоволявайки 
се само с това, те бяха заявили, че той се намира под проклятието на Бога 
поради греховете си. (…)  Те забелязаха интереса, с който народът гледа-
ше тази картина и се уплашиха твърде много да не изгубят влиянието си 
над него.  
      … Исус заяви, че греховете на паралитика се прощават. Фарисеите се 
хванаха за тези думи като за богохулство и решиха, че могат да си послу-
жат с тях като заслужаващи смъртно наказание. Те казаха в сърцата си: 
„Защо богохулства Той? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 
(Марк 2:7)“ Пак там, с. 207

в.  Как отговори Исус на техните съмнения? Стих 8-11

      „Хвърляйки поглед към тях, пред който те се свиха, Исус каза: „Защо 
размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно, да река на паралити-
ка: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и 
ходи? Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да про-
щава грехове, (казва на паралитика): „На тебе казвам: Стани, вдигни си 
постелката и иди у дома си.“ Пак там
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Сряда                                                                                            21 октомври

4.  БОЖИЕТО ЛЕКУВАНЕ, СПАСИТЕЛНА СИЛА

а.  Как паралитикът отговори на Исусовата заповед да ходи? Марк 
2:12 (първата част)

    „Тогава този, който бе донесен на носилка при Исус, стана на нозете си с 
пъргавината и силата на млад човек. Животворната кръв затече във вени-
те му. Всеки орган от тялото му отведнъж заработва. Руменината на здра-
вето измества бледността на наближаващата смърт.“ Животът на Исус, с. 207

б.  Каква беше реакцията на народа? Стих 12 (втората част)

      „Ефектът, който излекуването на разслабения произведе на народа, бе 
като да се бяха отворили небесата и Божията слава да се бе явила. Когато 
излекуваният минаваше между народа, благославяйки Бога на всяка стъп-
ка и носейки постелката си, която му се струваше лека като перо, хората 
се оттеглиха назад да му направят път и изумени го гледаха и шепнеха: 
„Странни неща видяхме днес!“
      Фарисеите бяха онемели от учудване и се чувстваха поразени. (…) Те 
се смутиха и засрамиха, признавайки, но не и изповядвайки, че пред тях 
стои едно по-висше същество. Колкото по-силно бе доказателството, че 
Исус има власт на земята да прощава грехове, толкова по-здраво се опли-
таха те в неверието си.“  Пак там, 208

в.  Какъв метод използва Бог в сътворението? Псалм 148:5; 33:6, 9 
Битие 1:3 Какъв метод използва Той в изкуплението? Как се отнесе 
това към паралитика?

     „За възвръщане здравето на това разкапващо се тяло се изискваше 
само творческа сила. Същият глас, който вдъхна живот на първия човек, 
направен от пръст, вдъхна живот и на този умиращ паралитик. Същата 
сила, която даде живот на тялото, поднови и сърцето. Този, Който при сът-
ворението „рече и стана“, Който „заповяда и всичко се яви“ (Псалм 33:9) 
заповяда да живее и тази мъртва в греховете душа. Излекуването на тя-
лото бе доказателство за силата, която бе подновила сърцето. Христос 
заповяда на паралитика да стане и ходи, „за да знаете – каза Той – че Чо-
вешкият Син има власт на земята да прощава грехове.“ Пак там, с. 207, 208
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Четвъртък                                                                                 22 октомври

5.  ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ПРОЩЕНИЕ

а.  Какъв ефект има грехът върху нас и от какво се нуждаем? Псалм 
38:4; 41:4; Деяния 10:38

б.  Какво придружава физическото изцеление? Псалм 103:2, 3 Какво 
можем да научим от историята на паралитика?

     „Паралитикът намери в Христос душевно и физическо изцеление. Ду-
ховното изцеление бе последвано от физическо оздравяване. Този урок не 
трябва да се отминава. Днес има хиляди, които страдат от физически бо-
лести и които подобно на паралитика копнеят да чуят думите: „Прощават 
ти се греховете ти!“ Причината за техните страдания е товарът на греха, с 
неговото безпокойство и незадоволени желания. Те не могат да намерят 
облекчение, докато не дойдат при Лекаря на душата. Спокойствието, което 
само Той може да им даде, ще внесе енергия в ума им и здраве в тялото им.
      Исус се яви, „за да разруши делата на дявола“. „В Него бе животът“, 
затова казва: „Дойдох, за да имат живот и то изобилен.“ Той е „животворящ 
Дух“. И Той все още притежава същата животворяща сила, както когато бе 
на земята, лекуващ болните и прощаващ греховете. Той „прощава всички-
те ти беззакония“ и „изцелява всичките ти болести.“ Пак там, с. 208

Петък                                                                                            23 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как фарисеите счетоха болния и нуждаещия се? Каква беше реал-
ността на ситуацията?

2. Кога паралитикът се покая за греховете си? Какво придружи по-
каянието му?

3. Как Исус отне това душевно бреме на човека и какъв беше резул-
татът?

4. Как начинът, по който Бог лекува тялото, е подобен на начина, по 
който Той обновява ума.

5. За какъв вид лекуване много хора в света копнеят днес?
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     Урок 5                                                                               31 октомври 2020 г.

Авторитетът на Христос
      „И дойде глас от небесата: „Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е 
Моето благоволение.“ (Марк 1:11)

       „Макар да се бе натоварил с греховете на света, макар да се бе уни-
жил, като взе образа на нашето паднало естество, Небето пак го призна 
за Син на Вечния Бог.
       Йоан бе дълбоко затрогнат, като видя Исус коленичил в молитва, мо-
лейки Бога със сълзи на очи да засвидетелства Своето одобрение. Когато 
Божията слава Го обкръжи и гласът от небето се чу, Йоан позна знака, 
който Бог беше обещал да му даде. Той разбра, че е кръстил Изкупителя 
на света.“ Животът на Исус, с. 76

Препоръчвани четива: Животът на Исус  (65. Повторно очистване на 
храма – от „Пророчеството бе предсказало, че Христос ще бъде провъзгласен 
за цар“ до края)

Неделя                                                                                           25 октомври

1.  БОГ ЗАСВИДЕТЕЛСТВА СВОЯ СИН

а.  Как Отец засвидетелства Своя Син при кръщението Му? Марк 1:11

      „Христовата молитва на брега на Йордан включва всеки един, който ще 
повярва в Него. Обещанието, че сте приети във Възлюбения идва до вас. 
Дръжте го с хватката на непоколебимата вяра. Бог каза: Този е Моят въз-
любен Син, в Когото е Моето благоволение.“ Това означава, че през тъм-
ната сянка, която Сатана е хвърлил по вашия път, Христос е проправил 
път за вас до престола на безкрайния Бог. Той е хванат от Всемогъщата 
Сила и вие сте приети във Възлюбения.“ Издигнете Го, с. 109
    „Молитвата на Христос за изгубеното човечество проправя пътя му през 
всяка сянка, която Сатана е хвърлил между човека и Бога и е оставила 
светъл канал за връзка със самия престол на славата. (…)
      Божият глас беше чут в отговор на молитвата на Христос, и това казва 
на грешника, че молитвите му ще намерят достъп до престола на Отец. 
Светият Дух ще бъде даден на тези, които търсят Неговата сила и бла-
годат и ще помогне на нашите немощи, когато имаме ауденция с Бога.“ 
Нашето високо призвание, с. 156
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Понеделник                                                                                26 октомври

2.  ХРИСТОС ИЗЯВЯВА СВОЯТА БОЖЕСТВЕНОСТ

а.  Какво стана когато Исус взе трима от Своите ученици горе на една 
висока планина и каква беше тяхната реакция? Марк 9:1-6

      „Докато стои наведен в самота над каменистата земя, небесата внезап-
но се отварят, златните порти на Божия град се разтварят широко и плани-
ната се огрява от едно светло сияние, което обвива тялото на Спасителя. 
Неговата божественост проблясва през човешкия Му образ и се слива със 
слизащата отгоре слава. Изправяйки се, Христос застава в богоподобно 
величие. Душевната агония е изчезнала. Лицето Ме свети „като слънцето“ 
и дрехата Му стана „бяла, бляскава“.
     Учениците се събуждат и виждат планината огряна от славна светлина. 
Със страх и изумление виждат те блестящия вид на своя Господ. Щом 
очите им свикват на чудната светлина, те забелязват, че Исус не е сам.“ 
Животът на Исус, с. 342

б.  Как Бог направи Себе Си познат по това време? Стих 7

     „Като наблюдаваха славния облак, който беше по-светъл от онзи, който 
се движеше пред Израил в пустинята, и като чуха Божия глас да говори в 
страшно величие, от което планината се поклати, учениците паднаха на 
земята като поразени.“ Пак там, с. 344 

в.  Когато учениците бяха отново сами с Исус, какво ги предупреди 
Той? Защо? Стих 8, 9

    „Учениците трябваше да съхраняват това откровение в сърцата си и 
да не го правят достояние на други.  Ако разкажеха на народа, щяха да 
предизвикват подигравки или едно празно удивление. Също и деветте 
апостола не щяха да разберат видението, докато Христос не възкръсне-
ше от мъртвите. Колко бавно разбираха даже и тримата привилегировани 
ученици проличава от факта, че макар Христос да им бе разказал за това, 
което Го очакваше, те се питаха един друг какво означава възкресението 
на Христос от мъртвите. Но те не поискаха обяснение от Исус.“ Пак там, 
с. 345, 346
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Вторник                                                                                         27 октомври

3.  НЯМА ИСКАНЕ ЗА БОЖЕСТВЕН АВТОРИТЕТ

а.  Какъв въпрос беше зададен на Исус от свещениците и книжниците, 
за да Го хванат в клопка? Марк 11:27, 28

      „Началниците имаха пред себе си доказателства за Неговото месий-
ство. Този път те решиха да не искат вече от Него знак за Неговия авто-
ритет, а да изтръгнат някакво признание или заявление, чрез което да Го 
осъдят. (…)
     Те се надяваха Той да каже, че властта Му е от Бога. Такова едно твър-
дение те щяха да отрекат.“ Животът на Исус, с. 482
      
б. Кажи отговора на Исус и след това отговора на свещениците и 
книжниците. Стих 29-33

     „Свещениците видяха, че бяха изправени пред една дилема, от която не 
можеше да ги извади никакъв софизъм. Ако кажеха, че Йоановото кръще-
ние беше от небето, щяха да се покажат непоследователни. Христос щеше 
да им каже: „Защо тогава не му повярвахте?“ Йоан бе свидетелствал за 
Христос с думите: „Ето Божият Агнец, Който взема върху Себе Си греха на 
света!“ (Йоан 1:19) Ако свещениците вярваха Йоановото свидетелство, как 
можеха да отричат месийството на Христос? А ако изкажеха истинското си 
убеждение, че Йоановата мисия е била от човеци, биха си навлекли цяла 
буря от негодувание, защото народът вярваше, че Йоан бе пророк.
      Народът очакваше с голям интерес отговора. Всички знаеха, че свеще-
ниците изповядваха, че приемат Йоановата служба и сега очакваха, че те 
ще признаят без колебание, че той е бил изпратен от Бога. Но след като 
размениха тайно няколко мисли, свещениците решиха да не се предадат. 
Представяйки се лицемерно за незнаещи, те казаха: „Не знаем.“ Животът 
на Исус, с. 482

в.  Каза ли им Исус чрез чия власт работеше? Стих 33 (последната 
част) Защо или защо не?

      „Книжници, свещеници и началници млъкнаха. Объркани и разочарова-
ни, те стояха със свити вежди и не смееха да задават повече въпроси на 
Христос. Чрез страхливостта и нерешителността си те изгубиха до голяма 
степен уважението на народа, който стоеше край тях и забавно гледаше 
поражението на тези горди и самонадеяни човеци.“ Пак там
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Сряда                                                                                                      28 октомври

4.  ОСНОВАНИЕТО ЗА ВЛАСТ

а.  Тъй като фарисеите бяха недоволни от Исус, какво наредиха да 
направят някои служители и какъв беше резултатът? Йоан 7:44

б.  Защо служителите не последваха техните нареждания? Стих 45, 46

     „Служителите, които бяха изпратени да уловят Исус, докладваха, че 
никога човек не е говорил като този човек. Но причината за това беше, 
че никога човек не е живял като този човек; защото, ако Той не беше така 
живял, не можеше така да е говорил. Неговите думи носеха със себе си 
убедителна сила, понеже излизаха от едно чисто и свято сърце, пълно с 
любов и съчувствие, милосърдие и истина. Има красноречие извън това 
на думите, в кроткия принципен живот на един чист, истински християнин.“ 
Служители на евангелието (1892), с. 244  (англ.) 

в.  Как се сравняват поученията на Христос с тези на другите учители 
от Неговото време? Марк 1:22 Защо? Матей 23:1-3

      „Това, което учеше, Той го и живееше. „Защото ви дадох пример да пра-
вите и вие както Аз направих на вас.“ „Аз опазих заповедите на Отца Си“ 
(Йоан 13:15; 15:10). Срещу Христовите думи бяха съпоставени и Неговите 
дела. Но нещо повече: това, което Той учеше, бе самият Той. Думите Му 
бяха израз не само на опитността Му, но и на характера Му. Той не само че 
поучаваше на истината, а и самият Той бе истината. Това е, което прида-
ваше сила на учението Му.“ Възпитание, с. 82
    „(Христос) не се занимаваше с абстрактни теории, а с това, което е от 
съществено значение за развитието на характера; това, което ще увеличи 
способността на човека да познава Бога и ще увеличи силата му да върши 
добро. Той говореше тези истини, които се отнасят за поведението в живо-
та и които свързват човека с вечността. 
    Вместо да насочва хората да изучават човешките теории за Бога, Не-
говото Слово или Неговите дела, Той ги учеше да гледат Него, както се 
проявява в Неговите дела, в Неговото Слово и чрез провиденията Му. Той 
довеждаше техните умове във връзка с ума на Безграничния. (…) Никога 
преди не е говорил човек като Него, Който има такава сила да съживява 
мисълта, да разпалва стремеж, да събужда всяка способност на тяло ум и 
душа.“ Издигнете Го, с. 177
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Четвъртък                                                                                29 октомври

5.  ИСУС КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК

а.  Кои думи на Давид бяха цитирани от Христос? Как Исус показа 
Своята власт като крайъгълен камък? Псалм 118:22, 23; Марк 12:10, 11

      „Христос беше крайъгълният камък на юдейската символична служба и 
на целия спасителен план. Но сега юдейските зидари – свещениците и уп-
равителите на Израил – отхвърлиха този основен камък. Спасителят обър-
на вниманието им върху пророчествата, които показваха тяхната опасност.  
По всякакъв възможен Нему начин Той се постара да им открие естеството 
на делото, което те се канеха да извършат.“ Животът на Исус, с. 485

б.  Как Исус е потвърден като крайъгълния камък? Исая 28:16; Второ-
законие 32:4; 1 Царе 2:2

       „В безграничната Си мъдрост Бог избра основния камък и Сам Той го 
постави. Той го нарече „здраво утвърден“. Целият свят може да възложи на 
Него своя товар и скърби. Той ще издържи на всичко. С пълна сигурност те 
могат да градят върху Него. Христос е един „изпитан камък“. Тези, които се 
уповават на Него, никога не се разочароват. Той е издържал на всеки изпит. 
Той е издържал тежестта на Адамовата вина и тази на неговото потом-
ство и е излязъл повече от победител над силите на злото. Той е понесъл 
хвърлените върху Него товари от всички покаели се грешници. В Христос 
провиненото сърце намира облекчение. Той е сигурната основа. Всички, 
които разчитат на Него, са напълно безопасни.“ Пак там, с. 487

Петък                                                                                           30 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво означава за вас Божият отговор на Христовата молитва при 
Йордан?

2. Какво видяха и чуха тримата ученици на планината с Христос?
3. Как отговори Исус, когато беше запитан относно властта Му да 

поучава? Защо?
4. Кое даваше на Исус такъв авторитет, когато говореше? Как е с 

нас?
5. Какво по-нататъшно предупреждение даде Исус, когато говореше 

за крайъгълния камък? Защо Той направи това?
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                                                                                                             7 НОЕМВРИ 2020 г.

     Дарения от първата събота
   за молитвен дом в Монреал, Канада

    Канада е втората по големина страна 
в света по площ, заемаща 9,984,670 км2. 
Населението ѝ напоследък е около 37 ми-
лиона. Сред страните от Г-7 Канада има 
най-голям демографски растеж. Това е кон-
ституционна монархия и федерация от десет провинции и три територии. 
Поради своята история, Канада има два официални езика - английски, на 
който говори по-голямата част от канадците, и френски, роден език за око-
ло 20% от населението. Голяма част от говорещите  френски език живеят в 
провинция Квебек. Седалището на провинциалното правителство е в град 
Квебек, но икономическият център на провинцията е град Монреал, втори-
ят по големина френскоговорящ град в света с население над 4 милиона. 
    Поради езиковата бариера, евангелското дело в Канада се развива 
най-вече в нейната англоезична част. От 2002 г. насам нашата църква 
в Канада е наемала под наем различни протестантски църкви в Монре-
ал, където провеждаме редовни съботни служби на френски и англий-
ски. Предлагаме и класове по готвене, изучаване на Библията, раз-
пространение на духовна литература и достигане до общността чрез 
здравни услуги и лично свидетелстване. Господ е благословил нашите 
усилия. Вярващите са силни във вярата и нови души навлизат в коша-
рата. Много посетители редовно посещават нашата църква, а някол-
ко са подготвени за кръщение. Нашето паство отразява голямото ет-
ническо, културно и езиково многообразие, идващо от страни като Ки-
тай, Колумбия, Франция, Хаити, Ямайка, САЩ, плюс родните канадци. 
    Нашата голяма нужда в момента е от дом за богослужение, който би 
могъл да послужи и като център за евангелското дело на френски език в 
провинция Квебек и извън нея. Нашите местни членове на църквата вече 
са направили щедри дарения и са събрали някакви налични средства, 
но това все още не е достатъчно за покриване на разходите за сградата. 
    Молим се Господ да повлияе на ума и сърцето ви със съзнанието за 
нашата голяма нужда, но и за огромните възможности да достигнем души 
във френско говорящия свят. Молим, дайте щедро, когато се събира тази 
специална първа събота, за да може един молитвен дом да стои за слава 
на Бога в тази част на света. Благодарим ви и нека Бог богато да благо-
слови всеки дар и дарител.
                                      Братята и сестрите от Канадското поле

32             Урок 6  7 ноември 2020
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    Урок 6                                                                                7 ноември 2020 г.

Христос, слугата на човеците
      „Но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана 
подобен на човеците.“ (Филипяни 2:7)

       „Нашият Господ Исус Христос дойде на този свят, за да служи неумор-
но на нуждите на човеците. „Той взе на Себе Си нашите немощи и понесе 
болестите ни“ (Мат. 8:17), за да може да служи на човечеството във всичко. 
Той дойде да премахне бремето на болестта, на мизерията и на греха. Не-
говата мисия беше да донесе на хората пълно възстановяване. Той дойде, 
за да им даде здраве, мир и съвършенство на характера.“ Грижите на нашия 
Отец, с. 284

Препоръчвани четива: По стъпките на Великия Лекар, с. 7-10 (Нашият 
образец – от начало до „Така, Той, Царят на славата, облечен в човешко одея-
ние, отиваше от град на град… проповядваше евангелието и лекуваше болни)

Неделя                                                                                               1 ноември

1.  ЕДИН СЕБЕПОЖЕРТВУВАТЕЛЕН ЖИВОТ

а.  Докъде се простираше служенето на Христос? Марк 2:2; 5:21, 24

      „Между множеството, което се тълпеше около Спасителя, имаше мно-
зина, които бяха прекарали живота си близо до Галилейското езеро.“  Мисли 
от планината на блаженствата, с. 156

б.  Колко притиснат беше Той от нуждите на другите? Марк 3:20; Матей 
8:20

      „Той (Христос) посвещавал цели нощи на молитва, че през деня бил 
заобиколен от големи тълпи народ, така че не му оставало време дори и 
да се храни.“ Животът на Исус, с. 254
     „Неговият живот беше непрекъснато себеотдаване. В този свят Той 
нямаше дом, освен когато приятели Го приемаха като странник. Той дойде 
заради нас да води живота на най-бедния и да живее и работи между нуж-
даещите се и страдащите. Непризнат и не почитан беше Той между наро-
да, за когото беше направил толкова много.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 8
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Понеделник                                                                                     2 ноември

2.  ГРИЖЕНЕ ЗА ДРУГИ

а. Тъй като потребностите на хората бяха толкова належащи, какво 
направи Исус, за да осигури почивка на Своите ученици? Марк 6:31 
Защо?

      „Макар че времето е кратко и едно голямо дело трябва да бъде извър-
шено, Господ не е доволен от нас да продължава така времето на нашата 
активност, че да няма време за почивка, за изучаване на Библията и за 
общение с Бога. Всичко това е от съществено значение, за да укрепи ду-
шата, да ни постави в положение, в което ще получим мъдрост от Бога, за 
да използваме талантите си в служба на Учителя в най-висша степен.
      Когато Исус каза, че жетвата е голяма, а работниците са малко, Той не 
наблегна пред учениците Си за необходимост от непрестанен труд. (…) 
Той каза на учениците Си, че силата им е била тежко изпитана, че в бъ-
деще ще бъдат негодни за работа, ако не починат известно време. (…) 
В името на Исус, пестете силите си, че след като се освежите с почивка, 
да можете да вършите повече и по-добра работа.“ Моят живот днес, с. 133
      „Не е разумно да сте винаги под напрежение от работа и възбуждение, 
(…) защото по този начин е пренебрегнато личното благочестие и силите 
на ума и душата, и тялото се претоварват. Нужно е да се внимава по отно-
шение на часовете за сън и труд. Трябва да има периоди на почивка, пери-
оди на развлечение, периоди за размишление.“ Вярата, чрез която живея, с. 233

б.  Когато народът продължи да ги следва, какъв беше отговорът на 
Исус? Как се погрижи Той за нуждите им? Стих 34-44

      „Исус, скъпоценният Спасител, като че ли никога не се уморяваше 
от настойчивостта на болните от грях души и болните от всякакви бо-
лести. „И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и ги съжали“ 
(Марк 6:34). Това означава много за страдащите. Той приравняваше Свои-
те интереси с техните. Споделяше техните бремета. Чувстваше техните 
страхове. Изпитваше силно състрадание, което беше болка в сърцето на 
Христос.“ Да мога да Го позная, с. 47

в. След като народът беше нахранен физически и духовно, как Исус 
се погрижи за почивка за Себе Си и учениците Си? Стих 45, 46
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Вторник                                                                                             3 ноември

3.  ПЪТЯТ НА СЛУЖЕНЕТО

а.  Какво е включено в следването на Христос по пътя на служенето? 
Марк 8:34

      „Христос, любимият Учител, заявява: „Ако иска някой да дойде след 
Мене, нека се отрече от себе си и така нека Ме следва.“ Да, следвай-
те Го, като се сприятелявате с най-нуждаещите се и лишени от приятели. 
Следвайте Го, като забравяте за личното Аз и изобилствате в дела на се-
беотрицание и саможертва за доброто на хората. Когато бъдете хулени, 
не хулете. Проявявайте любов и състрадание към падналото човечество. 
Той не смяташе живота Си за достатъчно скъп, а го даде за всички нас. 
Следвайте Го от яслата до кръста. Той бе нашият пример. Казва ни, че ако 
искате да бъдете Негови ученици, трябва да вдигнете кръста, презрения 
кръст, и да Го последвате. Можете ли да се кръстите с кръщението?“ Свиде-
телства към църквата, т. 2, с. 146

б.  Как Исус сравнява светската печалба с цената, платена в служене 
на Него? Стих 35-37

      „Какво може да се сравни със загубата на една човешка душа? Това 
е въпрос, който всяка душа трябва да реши за себе си – дали да спечели 
съкровищата на вечния живот или да изгуби всичко, понеже е небрежила 
да направи Бог и Неговата праведност първия си и единствен ангажимент. 
Исус, Изкупителят на света, (…) гледа със скръб големия брой от онези, 
които изповядват, че са християни, които не служат на Него, но на себе си.  
Те почти не мислят за вечните реалности, независимо, че Той призовава 
вниманието им към богатата награда, очакваща верните, които ще Му слу-
жат с неотклонна привързаност. (…)
      Всеки трябва да има чувство за лична отговорност така да използва 
скъпоценното време тук в този свят, че то да бъде плодотворно всекиднев-
но в добри дела. Това е единствената достойна цел на всеки живеещ смър-
тник – да употребява дадените му от Бога способности и с предстоящи 
безкрайни резултати.“ Да мога да Го позная, с. 321

в.  Като се предадем напълно на Бога да служим, независимо къде ни 
призовава, за какво ни уверява Той? Лука 22:35
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Сряда                                                                                                 4 ноември

4. СЛЕДВАНЕ ПО СТЪПКИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

а.  Каква молба беше отправена от Яков и Йоан и какъв беше отгово-
рът на Исус? Марк 10:35-40

      „Постовете в Божието царство не се добиват чрез протежиране. Те не 
се спечелват, нито се получават по своеволно решение. Те са зависими от 
характера. Венецът и престолът са веществени доказателства за постиг-
нато състояние. Те са доказателство за победа над личното Аз чрез Господ 
Исус Христос.“ Животът на Исус, с. 445

б.  Как Исус използва този случай, за да сравни земните царства със 
собственото Му царство? Стих 41-44

     „Истинското щастие се намира само в един живот на служене. Този, 
който живее безполезен, егоистичен живот, е нещастен. Той е недоволен 
от себе си и от всички останали.  Господ дисциплинира Своите работници, 
за да могат да бъдат подготвени да заемат определеното им място.  Така 
Той желае да ги подготви да вършат по-приемлива служба. (…)
    Има много хора, които не са доволни да служат на Бога радостно на 
мястото, което Той е определил за тях или да вършат безропотно рабо-
тата, която е поставил в техните ръце. Право е да сме недоволни от на-
чина, по който изпълняваме дълга си, но не трябва да бъдем недоволни 
от самия дълг, понеже желаем да вършим по-скоро нещо друго. В Своето 
провидение Бог поставя пред човешки същества служба, която ще бъде 
като лекарство за болните им умове. Така Той се стреми да ги накара да 
отстранят егоистичните си предпочитания, които, ако се подхранват, ще ги 
направят негодни за работата, която Той има за тях.“ В небесните места, с. 229

в.  Как собственият живот на Исус свидетелства, че Той беше най-го-
лемият слуга на всички? Стих 45

      „Поради нашата вина Христос можеше да се отдалечи далеч от нас. Но 
вместо да се отдалечава по-надалеч, Той дойде и обитаваше между нас, 
изпълнен с цялата пълнота на Божеството, за да бъде едно с нас, че чрез 
Неговата благодат да можем да постигнем съвършенство. Чрез позорна 
смърт и страдание Той плати нашия откуп. Той дойде от най-високото пре-
възходство, облече божествеността Си с човешка природа, слизайки стъп-
ка по стъпка до най-ниската дълбина на унижението. Нищо не може да 
измери дълбочината на Неговата любов.“ Отразяване на Христос, с. 17
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Четвъртък                                                                                     5 ноември

5.  УЧИТЕЛЯТ СЛУЖИ НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ

а.  Какво направи Исус на Своите ученици по време на Пасхата? Йоан 
13:3-5

      „Учениците току-що бяха разисквали кой ще бъде най-голям в небесно-
то царство. Не можеха да се споразумеят. Един би претендирал честта за 
себе си; друг за себе си. Никой от учениците не беше в състояние да раз-
бере значението на идващите събития или да оцени сериозността на на-
стоящия случай. Те не бяха подготвени да участват в Пасхалната вечеря. 
     Христос ги погледна тъжно. Знаеше, че им предстоят изпитания и ве-
ликото Му сърце на любов ги съжали с нежно състрадание и съчувствие. 
Като израз на любовта Му към тях, Той „взе кърпа и се препаса. После 
наля вода в умивалника и започна да мие нозете на учениците и да ги из-
трива с кърпата, с която бе препасан“. Това беше голямо изобличение за 
тях.“ Отразяване на Христос, 261

б.  Какъв урок на служене им даде Той? Йоан 13:12-16

     „Чрез обряда на смирение сме учени на впечатляващ урок. Христос ни 
показа необходимостта да ходим смирено пред Бога и да осъзнаем какво е 
направил Той за нас чрез дара на Своя Син. Христос знаеше, че Неговите 
ученици никога нямаше да забравят урока за смирение, даден им на Тай-
ната вечеря. Приемайки за Себе Си най-скромната форма на служене, Той 
им отправи най-сериозен упрек, който можеше да им даде.“ Пак там

Петък                                                                                                6 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Назови някои начини, по които Исус постави нуждите на другите 
над собствените Си човешки потребности.

2. Как Исус се грижи днес за работниците Си?
3. Какво означава практически да следваме Христос в себеотрича-

не?
4. Как можем да намерим истинско щастие? Как трябва да реагираме 

на работата, която Бог поставя в нашите ръце?
5. Как действията на Исус на Тайната вечеря отправиха на ученици-

те силен упрек?
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     Урок 7                                                                            14 ноември 2020 г.

Призивът за пълно предаване
     „Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.“ (1 Ко-
ринтяни 11:1)

      „Христос избра първо няколко души и ги покани да Го следват. Тогава те 
отидоха да потърсят свои роднини и познати и да ги доведат при Христос. 
Това е начинът, по който ние трябва да работим. Няколко души, въведени 
и напълно установени в истината, както първите ученици, да бъдат работ-
ници за други.“ Отразяване на Христос, с. 245

Препоръчвани четива: Служители на евангелието, с. 93-97 (Посвещение)

Неделя                                                                                                  8 ноември

1.  ПРИЕМАНЕ НА ПРИЗИВА

а.  Кого Исус призова първо да Го последва и какъв беше техният 
отговор? Марк 1:16-18

      „Когато Исус покани Петър и другарите му да Го последват, те веднага 
оставиха лодките и мрежите си. Някои от тези ученици имаха приятели, 
които зависеха от тяхната издръжка. Но когато получиха поканата на Спа-
сителя, не се поколебаха, нито запитаха: „Как ще живея и как ще издържам 
семейството си?“ Те се отзоваха на призива и когато след това Исус ги 
попита: „Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли 
лишени от нещо?“, те можаха да кажат: „От нищо“ (Лука 22:35).“ Служители 
на евангелието, с. 95

б.  Какво правеха Яков и Йоан, когато Исус ги призова? Защо тряб-
ва да бъдем въодушевени от това как те откликнаха на призива Му? 
Стих 19, 20

      „Бог ще призове мъже от плуга и от лозето и ще ги изпрати на Негова 
служба, както Христос призова рибари от ежедневното им занимание. (…) 
Тези посветени слуги на Христос  няма да се стремят към най-високото 
място, но ще следват Христос в пътя на себеотрицанието и ще печелят 
души за Спасителя.“ Ръкопис № 760, с. 11
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Понеделник                                                                                     9 ноември

2.  ЦЕНАТА НА СЛУЖЕНЕТО

а.  Какво ще стане, когато последователите на Христос споделят еван-
гелието? Марк 13:9,12  Как историята ще се повтори?

     „В историята на пророците и апостолите има много благородни при-
мери за вярност към Бога. Христовите свидетели са издържали затвор, 
мъчения, решавали са да понесат по-скоро смърт, отколкото да нарушат 
Божиите заповеди. Биографиите на Петър и Йоан са така героични, както 
на никой друг евангелизатор. Когато застанаха за втори път пред хората, 
които изглежда бяха решили тяхното унищожение, страхът и колебанието 
в думите и поведението им изчезнаха.“ Деяния на апостолите, с. 37
    „Ще дойде време, когато ще бъдем отвеждани пред съдилища и ще 
свидетелстваме пред хиляди заради името Му и всеки един ще трябва да 
изложи причината за своята вяра.“ Мараната, с. 252

б.  Какво уверение имаме, когато сме изправени да свидетелстваме 
пред други? Марк 13:11; Матей 10:19

     „Христовите служители не трябва да подготвят сложна реч,  която да 
представят, когато бъдат изправени пред съд за вярата им. Тяхната подго-
товка трябва да се прави ден след ден, като съхраняват в сърцата си скъ-
поценните истини на Божието Слово, като се хранят с учението на Хрис-
тос и чрез молитва укрепяват вярата си. Тогава, когато бъдат изпитвани, 
Светият Дух ще им напомни самите истини, които ще достигнат сърцата 
на онези, които ще дойдат да чуят. Бог ще им напомни знанията, получени 
чрез старателно изследване на Писанията в момента, когато е необходи-
мо.“ Нашето високо призвание, с. 356

в. Макар че ще бъдем мразени от всички хора заради Христос, какво 
обещание е дал Той на всички Свои последователи? Марк 13:13

     „Спасението не е детска игра, за която можем да се хващаме и да на-
пускаме, когато си поискаме. Целеустремеността и неуморните усилия са 
това, което накрая ще постигне победата. Само този, който издържи до 
края, ще бъде спасен. Само тези, които търпеливо продължат да вършат 
добро, ще имат вечен живот и ще получат нетленната награда.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 2, с. 82
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Вторник                                                                                             10 ноември

3.  НАЙ-ВЕЛИКИЯТ СЛУЖИТЕЛ

а.  Каква цена трябваше Исус скоро да плати за греховете на света? 
Марк 9:31; 10:33, 34

      „По пътя през Галилея Исус пак се постара да подготви умовете на уче-
ниците Си за събитията, които Му предстояха. Той им каза, че ще трябва 
да отиде в Ерусалим, за да бъде убит и след това възкресен. Той им даде 
също и странното и сериозно сведение, че ще бъде предаден в ръцете на 
враговете Си.“ Животът на Исус, с. 350

б. Каква беше реакцията, когато Исус им каза за Своите бъдещи стра-
дания? Марк 9:32; 10:32

     „Учениците и сега не разбраха думите Му. Макар да бяха засенени от 
една голяма скръб, в сърцата си те хранеха дух на съперничество. Те спо-
реха помежду си кой ще е най-големият в царството.“ Пак там

в. Как показаха те, че още не разбират естеството на Неговото цар-
ство? Марк 9:33-35

     „Но макар да бе говорил много ясно за онова, което Му предстоеше, 
простото споменаване на факта, че Той скоро ще отиде в Ерусалим, пак 
събуди в тях надеждата, че царството може би скоро ще се основе. Това ги 
караше да разискват помежду си кои ще заемат най-високите постове. (…)
     Исус събра учениците около Себе Си и им каза: „Който иска да бъде 
пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга!“ Тези думи съ-
държаха една важност, която учениците не можеха да обхванат с умовете 
си. Това, което Исус виждаше, те не виждаха. Те не разбираха естество-
то на Христовото царство. Тяхното невежество бе привидната причина за 
споровете им, но истинската причина лежеше по-дълбоко. (…) Борбата за 
най-високия пост бе действието на същия онзи дух, който сложи началото 
на великата борба в горните светове и който свали Христос от небето, за 
да умре.“ Пак там, с. 352
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Сряда                                                                                                 11 ноември

4.  БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ОТ СЛУЖЕНЕТО

а.  Какво показа изявлението на Петър за естеството на всеотдайност-
та, която учениците бяха проявили? Марк 10:28

     „Сега Исус ги призоваваше да напуснат по-раншния си живот и да свър-
жат интересите си с Неговите. Петър прие поканата. Стигайки до брега, 
Исус призова и другите трима ученици, като им каза: „Вървете след Мене 
и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци!“ И те незабавно оставиха 
мрежите си и Го последваха.“  Животът на Исус, с. 189

б.  Какво осигурява Бог за онези, които жертват всичко? Стих 29, 30

      „Преди да поиска от тях да оставят мрежите и лодките си, Исус им даде 
уверението, че Бог ще се грижи за техните нужди. Използването на Петро-
вата лодка за проповядване на евангелието бе богато възнаградено. Този, 
Който е „богат за всички, които викат към Него“, казва: „Давайте и ще ви 
се даде; добра мярка, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в 
пазвата ви; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери“ 
(Римл. 10:12; Лука 6:38). С такава мярка Той възнагради услугата на Пе-
тър. Всяка жертва, която се прави за Божието дело, ще бъде възнаградена 
според изобилното богатство на Неговата благодат (Ефес. 3:20; 2:7).“ Пак там, 
с. 188
      „Ако живеем, за да правим добро на другите и да прославяме Бог, няма 
да се съобразяваме със себе си, но ще се стремим да бъдем от полза в 
света, благословение за човечеството и ще получим благословението: „До-
бре извършено“ от устните на Учителя. (…)
      Видях, че тези, които живеят с цел да бъдат от полза и благословение 
на своите съчовеци и да почитат и прославят своя Изкупител, са истински 
щастливите хора на земята, докато човек, който е неспокоен, недоволен и 
търси това и опитва онова, надявайки се че ще намери щастие, винаги се 
оплаква от разочарование. Винаги му липсва нещо, никога не е удовлет-
ворен, защото живее само за себе си. Нека вашата цел бъде да правите 
добро, да извършите вярно своята част в живота. ” Този ден с Бога, 280
      „Бог не ни обещава лекота, почит или богатство като награда за това, 
че Му служим; но ни уверява, че всички нужни благословения ще бъдат 
наши, „заедно с преследвания“, а в идещия свят – „вечен живот“. Той няма 
да приеме нищо по-малко от пълно посвещение в служене на Него. Това 
е урокът, който всеки от нас трябва да научи.“ Свидетелства към църквата, 
т. 5, с. 43
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Четвъртък                                                                                   12 ноември

5.  ПРИЗИВЪТ КЪМ НАС ДНЕС

а.  Кое трябва да ни бъде първи приоритет в нашия живот, без значе-
ние какво може да бъде особеното ни призвание? Матей 6:33

      „Не трябва да започваме никакво дело, да изпълняваме никакъв план, 
да търсим никакво удоволствие, чрез които би се попречило на развитие-
то на Христовата праведност в характера и живота ни. Всичко, каквото 
вършим, да го вършим от сърце, като за Господа.“ Мисли от планината на 
блаженствата, с. 107, 108

б.  Кое трябва да ни мотивира? Как? 2 Коринтяни 5:14, 15

      „Когато Аз-ът е скрит в Христос, истинската любов извира спонтанно. 
Това не е емоция или импулс, а решение на една осветена воля. Това не 
се състои в чувство, но в преобразяване на цялото сърце, душа и харак-
тер, който е мъртъв към Аз-а и жив към Бога. Нашият Господ и Спасител 
ни моли да се отдадем на Него. Предаване себе си на Бога е всичко, което 
Той иска, отдавайки се на Него, за да ни употреби, както Той сметне за 
добре. Докато не стигнем до този момент на предаване, няма да работим 
щастливо, полезно или успешно някъде.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1100, 1101

Петък                                                                                            13 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как реагираха учениците, когато бяха призовани да работят за 
Учителя? Как Бог днес се грижи за Своите работници?

2. Какво можем да правим всеки ден, за да се подготвим да бъдем 
свидетели за Бога? Как Той ще ни помогне в нашето време на 
нужда?

3. Докато Исус се опитваше да подготви учениците за сцените на 
Неговото страдание, какво се случваше между тях? Защо?

4. Преди Исус да помоли учениците да напуснат занаятите си, какво 
уверение им даде? Как? Какво можем да научим от това?

5. Какъв трябва да бъде критерият за нас, когато решаваме каква 
кариера да следваме или с каква дейност да се занимаваме?
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       Урок 8                                                                           21 ноември 2020 г.

Когато Исус заповяда мълчание
     „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето (…) 
време за мълчание и време за говорене.“ (Еклисиаст 3:1 ,7 последна-
та част)

    „Спасителят никога не отиваше в крайности, никога не губеше само-
контрол, никога не нарушаваше законите на добрия вкус. Знаеше кога да 
говори и кога да мълчи.“ Служители на евангелието, с. 273

Препоръчвани четива: По стъпките на Великия Лекар, с. 27-29 (С приро-
дата и с Бога – от „Христос обичаше да събира народа около Себе Си под 
синьото небе); с. 34-37 („Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш“); 
с. 51-53 (Спасени, за да служат)

Неделя                                                                                              15 ноември

1. КОГАТО ИЗГОНВА ДЕМОНИ

а.  Какво заповяда Исус на нечистите духове? Марк 1:23-27; 3:11, 12 
Какво откри това относно Неговата власт?

      „Вниманието на хората бе отвлечено от Исус и те не чуваха вече думите 
Му. Тази бе целта, с която Сатана въведе своята жертва в синагогата.  Но 
Исус забрани на демона да вика и рече: „Млъкни и излез из него!“ И бесът, 
като го повали всред синагогата, излезе от него, без да му повреди ни най-
малко.“ (…)
    Този, който бе победил Сатана в пустинята на изкушението, пак се срещ-
на със Своя враг. Демонът положи големи усилия да задържи жертвата си 
в своя власт. Да пропадне тук, би значило да отстъпи победата на Исус. 
Измъченият човек изглеждаше, че ще загуби живота си в борбата с врага, 
който го бе разорил. Но Исус заговори властно и освободи пленника.“ Жи-
вотът на Исус, с. 194

б.  Как Исус показа, че не иска да бъде свързван с демоните по ника-
къв начин? Лука 4:41 (края)
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Понеделник                                                                                  16 ноември

2.  ЗАПОВЕД КЪМ НЯКОИ, КОИТО БЯХА ИЗЛЕКУВАНИ

а.  Как Исус реагира на един човек с проказа и какво каза на човека 
след като го излекува? Марк 1:40-44 Защо?

      „Ако фарисеите узнаеха как бе излекуван прокаженият, тяхната омра-
за към Исус би ги така заслепила, че биха издали една фалшива присъ-
да. А Спасителят искаше да осигури една безпристрастна присъда. Затова 
Той заповяда на човека да не казва никому за изцелението си, а незабавно 
да се отправи към храма, за да се покаже на свещеника и да принесе за-
повяданата от Мойсей жертва, преди да се е разнесъл слухът за чудото.
      Преди да приемат такава жертва, свещениците трябваше да изследват 
приносителя и да установят неговото пълно оздравяване. Такова изслед-
ване стана; свещениците, които бяха осъдили прокажения на заточение, 
освидетелстваха неговото оздравяване. Излекуваният човек бе отново 
върнат в дома и средата си. (…) Макар че Спасителят го беше предупре-
дил да бъде внимателен, той не можеше да премълчи факта на изцеле-
нието си и където и да отидеше, той с радост свидетелстваше за мощта на 
Онзи, Който го бе излекувал.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 36

б.  Какво заповяда Исус, след като излекува дъщерята на Яир? Марк 
5:41-43; Йоан 5:2, 3, 8, 9 Защо Исус не беше склонен да лекува при друг 
случай?

      „Той (Исус) имаше силно желание да им покаже Своята целебна сила и 
да излекува всички болни. Но беше събота. Големи тълпи отиваха в храма 
за богослужение, а Той знаеше, че такава постъпка на излекуване щеше 
да предизвика предразсъдъците на юдеите и да сложи край на Неговото 
дело.“ Пак там, с. 43

в.  След като Исус излекува заекващия човек, какво поиска и какъв 
беше резултатът? Марк 7:31-36

      „(Исус) като погледна към небето, въздъхна при мисълта за ушите, 
които не искаха да слушат истината и езиците, които отказваха да при-
знаят Изкупителя. При думата „Отвори се!“ говорът на човека се възвър-
на. Въпреки заръчването на Исус да не казва никому нищо, излекуваният 
разпръсна навред историята за своето изцеление.“ Животът на Исус, с. 326
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Вторник                                                                                          17 ноември

3.  ЕДНА ПРОТИВОПОЛОЖНА ЗАПОВЕД КЪМ ДРУГИ

а.  Какво беше състоянието на мъжа (или мъжете, както  е предадено 
в други евангелия) в страната Гедарин? Марк 5:1-5

      „Учениците и заобикалящите ги се разбягват с ужас; но веднага забе-
лязват, че Исус не е при тях и се оглеждат да Го видят. Той още стои там, 
където са Го оставили. Той, Който усмири бурята, Който още по-рано беше 
застанал пред Сатана и го беше победил, не бяга от тези демони. Когато 
беснуимите се приближават при Него, скърцащи със зъби и фучащи от яр-
ост, Исус вдига ръката, която беше заповядала на разбушуваното море да 
се усмири, и беснуимите не могат да го доближат повече. Те застават пред 
Него разбеснели, безпомощни.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 51, 52

б. Опиши човека, след като Исус го беше излекувал от нечистите ду-
хове. Стих 15

    „Злите духове са принудени да напуснат жертвите си и у беснуимите 
става една чудна промяна: техният разсъдък бива отново просветлен, очи-
те им блестят разумно. Лицето, което толкова дълго е изразявало сата-
нинския образ, става изведнъж кротко, окървавените им ръце се отпускат 
спокойно и хората вдигат глас на хвала към Бога.“ Пак там, с. 52

в.  Макар че Исус по онова време каза на онези, които бяха излеку-
вани, да мълчат, какво каза Той на човека, който беше излекуван от 
нечистия дух? Стих 19 Защо?

     „(Излекуваните беснуими) не можеха да поучават народа така, как-
то това вършеха учениците, които всеки ден бяха с Христос. (…) (Но) те 
можеха да разказват това, което знаеха, което сами бяха видели, чули и 
почувствали от Христовата сила. Това е, което всеки докоснат от Божията 
благодат може да върши. (…) Това е свидетелството, което Господ иска от 
нас и поради чиято липса светът загива.“ Животът на Исус, с. 271
     „Този, Който е почувствал силата на Христовата благодат, има какво да 
разкаже. (…) Човечеството, черпейки своята работоспособност от големия 
източник на мъдрост, се превръща в средството, действеното средство, 
чрез което Евангелието упражнява своята преобразяваща сила върху ума 
и сърцето.“ Издигнете Го, с. 230
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Сряда                                                                                                18 ноември

4.  КОГАТО НЯКОИ НЕ СПАЗВАТ МЪЛЧАНИЕ

а.  Какво стана, когато онези, на които Исус нареди да спазват мълча-
ние, направиха тъкмо обратното? Марк 1:45; 3:9; 5:24; 6:31

       „(Излекуваният прокажен) не можеше да се въздържа да не слави Ле-
каря, Който го бе излекувал. Тази случка стана причина, щото още по-голе-
ми множества народ да се трупат около Исус, така че Той се видя принуден 
да престане за известно време да работи.“ Животът на Исус, с. 203

б.  Какво направи Исус, когато навалицата стана доста голяма? Защо? 
Марк 6:45, 46; Матей 14:23

      „През целия ден Той служеше на множеството, което идваше при Него, 
а вечер или рано сутрин отиваше в планинското светилище и там търсеше 
общение с Отца Си.
      Неговата неуморна работа и борбата Му с вражески настроените рави-
ни и техните фалшиви учения изчерпваха така много силите Му, че майка 
Му и братята Му и дори учениците Му се страхуваха, че това ще се отрази 
зле на здравето Му. Но когато се връщаше от молитвата, която приключ-
ваше работния Му ден, те виждаха лицето Му да изразява мир, свежест 
и сила, която обхващаше цялото Му същество. След часовете, прекарани 
в уединение с Отца Си, всяка сутрин Той подхващаше наново делото Си 
между хората, раздавайки им небесната светлина.“ По стъпките на Великия 
Лекар, с. 27
     „В един живот, който беше всецяло посветен на доброто на другите, 
Спасителят намираше за добре да се оттегля от непрекъснатата работа и 
допира с човешките нужди, за да търси единение и ненарушавано от нищо 
общение със Своя Отец. Когато множеството, което беше Го последвало, 
Го напускаше, Той отиваше в планината или там, където можеше да бъде 
насаме с Бога, изливаше Му сърцето Си и се молеше за тези страдащи, 
жадуващи грешни души.“ Пак там, с. 28

в.  Защо понякога Исус не искаше славата Му да бъде разгласявана 
навсякъде? Йоан 7:6, 30; 8:20

     „По времето на празника на шатрите Неговото пътуване до Ерусалим 
стана набързо и незабелязано. Когато бе принуждаван от братята Си да 
се обяви публично за Месия, Неговият отговор бе: „Времето Ми още не 
дошло.“ Той замина за Ерусалим незабелязано и влезе в града без предва-
рително съобщение и без някакви почести от страна на народа.“ Животът 
на Исус, с. 394
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Четвъртък                                                                                   19 ноември

5.  КОГА ТРЯБВА ДА МЪЛЧИМ

а. Какво ни казва Соломон относно нашия говор? Еклисиаст 3:1, 7 (по-
следната част) Как Христос илюстрира този съвет и как ние можем да 
правим същото?

       „Христос никога не грешеше в преценката си за хората и за истината. 
Никога не беше заблуждаван от външности. Никога не повдигаше въпрос, 
но говореше това, което е ясно определено. Никога не даваше отговор, 
но каквото е подходящо и правилно. (…) Христос никога не отиваше до 
крайности, никога не губеше самоконтрол или баланс на духа под някаква 
възбуда. Никога не нарушаваше закона на добрия вкус и различаването 
кога да говори и кога да мълчи.“  Да мога да Го позная, с. 178
      „Когато някои задават въпроси, които само създават объркване и сеят 
семената на съмнението, трябва да бъдат посъветвани да се въздържат 
от задаването им. Необходимо е да се научим кога да говорим и кога да 
мълчим, да се научим как да сеем семената на вярата, за да предаваме 
светлина, а не тъмнина.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 63
      
б.  Назови ситуация, когато е подходящо да се мълчи. Притчи 27:2

       „Себеотрицание означава (…) когато можеш да възхвалиш себе си, да 
замълчиш и да оставиш другите да те хвалят. Себеотрицание означава да 
вършиш добро на ближния, когато склонността ти те кара да служиш и да 
угаждаш на себе си.“ Пак там, т. 4, с. 487

в.  Как Исус даде пример за този принцип в собствения Си живот като 
Човешки Син? Йоан 8:50 (първата част); 7:18

Петък                                                                                                20 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо Христос не позволи на демоните да говорят?
2. Защо Исус поиска прокаженият да не казва за излекуването си?
3. Защо Исус даде противоположни указания на излекувания от де-

мони?
4. Поради какви причини Исус не искаше славата Му да се разпрос-

транява навсякъде?
5. Кога трябва да мълчим по въпроси, които можем да имаме? Защо?
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       Урок 9                                                                            28 ноември 2020 г.

Кой прие Исус?
      „Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, 
Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.“ 
(Йоан 13:20)

     „Тези, които приемат Христос, са смекчени и покорени от изявлението 
на Неговата любов и Неговото смирение, страдание и смърт заради тях.“ 
Моят живот днес, с. 77

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 550-552 
(80. Прехвърляне на земно съкровище – от „В тебе не се е събудило със-
траданието, което да облекчи нуждите на потиснатите“ до „…и сърцата им да са 
прилепени към небесното съкровище.“) 

Неделя                                                                                            22 ноември

1.  ОБИКНОВЕНИЯТ НАРОД ПРИЕМА СПАСИТЕЛЯ

а.  Опиши отношението на хора към Исус и Неговите чудеса. Марк 
7:37; 5:42 (втората част)

     „Никой говорител не е имал такава сила да пробужда мисълта, да 
поражда стремеж към възвишеното и да съживява всяка способност на 
тялото, ума и душата.“ Възпитание, с. 85, 86

б.  Как отговори обикновения народ на Исус и Неговата служба? Марк 
12:37 (последната част) Защо?

       „Още от детинството си Той винаги служеше на другите, без обаче 
да им се натрапва, и затова всички обичаха да Го слушат, когато започна 
Своята открита проповедническа служба.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 238
      „Исусовият начин на поучение беше красив и привлекателен и вина-
ги се характеризираше с простота. Той разкриваше тайните на небесното 
царство чрез използването на образи и символи, с които Неговите слуша-
тели бяха запознати, и обикновеният народ Го слушаше радостно, защото 
можеха да разберат Неговите думи.“ Християнско възпитание, с. 126
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Понеделник                                                                                    23 ноември

2.  ПРИЕМАНЕ НА СЛОВОТО

а.  Кое е представено чрез семето в притчата за сеяча? Марк 4:14, 15 
Къде е посято семето?

      „Семето е Божието Слово и душата, която го приема, се казва, че се 
ражда отново не от тленно семе, но от нетленно, което живее и пребивава 
завинаги. (…) 
     Доброто семе на Словото попада в сърцето и веднага се проявява 
първото развитие на християнската опитност. Тази опитност е сравнена с 
нежния лист и с малкото дете. Листът е красив и детето е привлекателно, 
но ако няма по-нататъшно развитие, бихме гледали на растението като на 
недоразвито, а на детето като на джудже. Новообърнатият трябва да на-
предва в познание, да расте в благодат. Христос гледа на Своите деца и не е 
невеж относно това как се развива семето.“ Знамения на времето, 27 март 1893 г.

б. Кои три доказателства показват, че семето е било посято във въз-
приемчиво сърце? Стих 20; Лука 8:15

       „Слушателят, сравнен с добрата почва, приема Словото „не като чо-
вешко  слово, а като Божие слово“ (1 Сол. 2:13). Само онзи, който приема 
Писанията като Божи глас, отправен към самия него, е истински ученик. 
Той се изпълва с трепет пред Словото, защото го приема за жива действи-
телност и отваря разума и сърцето си, за да го погълне.“ Христови притчи, с. 28
      „Словото на Бога често влиза в разрез с човешката наследственост, 
с придобитите качества на характера и с неговите житейски навици. 
Но добрият слушател, приемайки Словото, се съгласява с всички негови 
условия и изисквания. Навиците му, привичките и обичаите са подчинени 
на Божието слово.“ Пак там, с. 29

в.  Кое показва дали спазваме или не думите на Христос? Какво казва 
Христос относно собствените Си думи? Йоан 14:23, 24

      „Ще бъдем запленени от Христос и тогава не ще живеем повече затво-
рени 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 - „кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.“ Пак там, с. 30
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Вторник                                                                                             24 ноември

3.  СТРАХ ОТ СПАСИТЕЛЯ

а.  Каква беше реакцията на учениците, когато бяха в опасност в мо-
рето? Как гледаха на Исус след това? Марк 4:38-41

      „Дълбока тишина настана всред учениците. Даже и Петър не се опита 
да изрази страхопочитанието, което бе изпълнило сърцето му.“ Животът 
на Исус, с. 267

б.  Какво чувстваха главните свещеници относно Исус, след като Той 
очисти храма втори път? Какво искаха да направят след това? Марк 
11:18

    „Преди три години началниците на храма се бяха засрамили от бяг-
ството си при заповедта на Исус. Често след това те се бяха учудвали на 
своя страх и на пълната покорност пред един обикновен човек. Мислеха, 
че това тяхно недостойно предаване не ще се повтори вече. Но въпреки 
това, този път те се изплашиха повече, отколкото преди и много по-бързо 
се покориха на Неговата заповед. Никой не се осмели да застане срещу 
Неговия авторитет. Свещеници и търговци побягнаха от Него, карайки жи-
вотните пред себе си. (…)
     След като измина известно време свещениците и началниците се ос-
мелиха да се върнат в храма. Като се успокоиха от страха си, облада ги 
силно желание да узнаят какво ще направи Исус по-нататък.“  Пак там, с. 480
      „Фарисеите съвсем се объркаха и разстроиха. Командваше Един, Кога-
то те не можеха с нищо да сплашат. Исус бе заел позицията на пазител на 
храма. Никога по-рано Той не си бе присвоявал такава царска власт. Нико-
га думите и делата Му не бяха имали такава сила. Наистина Той бе извър-
шил чудни дела в Ерусалим, но не по един такъв тържествен и внушителен 
начин. Свещениците и началниците не смееха да изявят враждата си към 
Него в присъствието на хората, които бяха свидетели на Неговите чудни дела. 
Макар много да се разгневиха и смутиха от Неговия отговор, този ден те не 
бяха в състояние да предприемат нещо повече против Него.“ Пак там, с. 481

в.  Опиши начина, по който Бог желае да се страхуваме от Него. Евреи 
12:28

     „В нашето говорене, пеене и във всичките ни духовни дейности трябва 
да проявяваме достойнство и благочестив страх.“ Избрани вести, кн. 3, с. 321
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Сряда                                                                                               25 ноември

4.  ОТХЪВРЛЯНЕ НА ИСУС, СЛОВОТО

а.  Какво беше отношението на Исус към богатия млад началник? Ка-
къв беше отговорът на началника? Марк 10:17-22

      „Христос се загледа в лицето на младежа, като да четеше живота му 
и да изпитваше характера му. Исус го възлюби и пожела да му даде онова 
спокойствие, благодат и радост, които съществено биха променили живота 
му. (…)
      Той (Христос) жадуваше да види в него едно смирено и съкрушено сър-
це, съзнаващо, че върховната любов трябва да се отдава на Бога и скри-
ващо недостига си в съвършенството на Христос.“ Животът на Исус, с. 421
     „(Исус) бе дал всичко за спасението на човека и помоли младежа да 
тръгне след Него и да подражава на примера Му. Увери го, че ще има съ-
кровище на небето. Дали сърцето на младия човек затуптя от радост при 
уверението, че ще има съкровище на небето? О, не! Земните съкровища 
бяха неговият идол. Те замъгляваха стойността на вечното наследство.“ 
Свидетелства към църквата, т. 2, с. 551 

б.  Назови една обща причина защо народът отхвърля Божието сло-
во. Йоан 8:47; 6:60

     „(Някои) не могат да понасят опозоряване за Божието дело. Когато 
Божието слово изобличава някой любим грях, към който са пристрасте-
ни, или изисква себеотрицание или пожертвувателност, те се изкушават. 
Основната промяна в живота за тях е твърде голямо усилие. Вглеждат се 
в настоящото неблагополучие и изпитание и забравят вечната реалност. 
Подобно на учениците, които изоставиха Исус, са склонни да кажат: „Тежко 
е това учение, кой може да го слуша?“ (Йоан 6:60).“ Христови притчи, с. 19, 20

в.  Кое може да затрудни приемането на Словото? Матей 6:24

      „Съюзът с Христос (…) ни коства нещо. (…) Трябва да стане едно бо-
лезнено дело на отделяне, а също и дело на предаване. Гордост, егоизъм, 
суетност, световност – грехът във всичките му форми – трябва да бъдат 
победени, ако искаме да влезем в съюз с Христос. Причината загдето мно-
зина намират християнския живот така нежелателно труден, защо са така 
непостоянни, несигурни, е, че се опитват да се свържат с Христос без да се 
отделят от тези подхранвани идоли.“ Вярата, чрез която живея, с. 221

               Урок 9  28 ноември 2020
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Четвъртък                                                                                  26 ноември

5.  ЩЕ ПРИЕМЕТЕ ЛИ ИСУС?

а.  Какъв призив идва до всеки от нас днес? Исус Навин 24:15

    „Христос първом избра нас, като плати неизмерима цена за нашето 
изкупление. Така и истинският вярващ избира Христос за пръв, последен 
и най-добър във всичко. Но тази връзка ни коства нещо. Тя е връзка на 
пълна зависимост, в която трябва да встъпи едно гордо същество. Всички,  
които сключват тази връзка, трябва да чувстват своята нужда от умилости-
вителната кръв на Христос. У тях трябва да настъпи промяна на сърцето. 
Те трябва да подчинят своята вола на Божията.“ Вест към младите, с. 81

б.  Къде започва изборът да следваме Бога и какво следва от този 
избор? Притчи 23:26

      „Бог ви моли да Му дадете сърцето си. Вашите сили, вашите таланти, 
вашата привързаност, всичко трябва да бъде предадено на Него, че Той да 
може да работи във вас да желаете и вършите за Негова наслада и да ви 
подготви за вечния живот.
      Когато Христос обитава в сърцето, душата ще бъде така изпълнена с 
Неговата любов, с радостта от общението с Него, че ще се прилепи към 
Него; и съзерцавайки Го, Аз-ът ще бъде забравен. Любовта към Христос 
ще бъде подтикът за действието. Онези, които чувстват принуждаващата 
любов на Бога, не питат колко малко може да се даде, за да отговорят на 
изискванията на Бога. Те няма да питат за най-ниския стандарт, но ще се 
стремят към съвършено подчинение на волята на своя Изкупител.“ Моят 
живот днес, с. 7

Петък                                                                                              27 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо народът радостно слушаше Исус при Неговата публична 
служба?

2. Опиши истинските учащи. Кое управлява всичките им действия?
3. Какви бяха чувствата на свещениците и управителите, след като 

Исус очисти храма втори път?
4. Кои са някои от причините, поради които хората отхвърлят Исус 

и Неговото слово?
5. Опиши колко пълно трябва да бъде нашето себепредаване.
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                                                                                    5 ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Дарения от първата събота
      за литература за Африка

     Благодарение на любезната щедрост 
на нашите дарители за даренията от 
първата събота за литература и чрез 
Божия благодат, в Африка вече рабо-
тят две печатници. През изминалите 
години Генералната конференция на 
АСДРД трябваше да прави големи разходи за доставка на големи колети 
със съботни библейски уроци и други публикации чрез презокеански транс-
порт. Но започвайки от първите две тримесечия на 2020 г., нашите братя 
в Африка са благословени да печатат и разпространяват тези пълни с ис-
тината материали на собствения си континент. Северноафриканският ре-
гион печата нашата литература в Руанда, а южноафриканският - в Ангола. 
     Какъв пробив е това! С допълнителна поддръжка тези печатни съоръже-
ния скоро ще могат да превеждат и издават повече публикации на родните 
африкански езици.
   Мнозина са готови да изследват истината, защото Божиите ангели са 
подготвили сърцата им за приемането ѝ. Публикации трябва да бъдат из-
дадени, написани на най-ясния и опростен език, обясняващи предмети-
те от жизненоважен интерес и оповестяващи нещата, които предстоят по 
света. Състоянието на земята изисква светлината да свети върху нейна-
та тъмнина. Няма ли хората, на които са възложени свещени отговорно-
сти, да се събудят и да отхвърлят всяко безразличие, всяка ревност, вся-
ко неразбиране и да се хванат за работата с решителна енергия? Мъже, 
които твърдят, че са учители на библейската истина, ще нападат онези, 
които прегръщат истината, които нямат опит да срещнат възражения и 
ще се стремят да ги затрупат с лъжливи твърдения и хитри разсъждения. 
Поради това, както и по други причини, е необходимо да има публикации, 
обясняващи доктрините и да отговарят на аргументите на възразителите. 
Ако тези, които идват във вярата, могат да имат ясно изложение на атаку-
ваните истини, те ще бъдат въоръжени с аргументи, с които да посрещнат 
противниците и да се защитят. Защитавайки се, те несъзнателно ще сеят 
семената на истината. (…) Бог е дал голяма светлина върху важни исти-
ни и тя трябва да дойде на света.” Домашният мисионер, 1 февруари 1890 г. 
      Когато даренията от първата събота се събират за литература за Африка, 
молим, дайте щедро, че скъпоценните души да могат да бъдат укрепени в 
настоящата истина за тези последни дни!

                           Отдел за публикации към Генералната конференция
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      Урок 10                                                                           5 декември 2020 г.

Исус говори за Своето царство
      „Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: 
„Ето, тук е! или Там е!“ Защото ето, Божието царство е всред вас!“ 
(Лука 17:20, 21)

      „Божието царство започва в сърцето. Не гледайте насам и натам, за да 
забележете някои изявления на земна сила, които да отбележат неговото 
настъпване.“ Животът на Исус, с. 410 

Препоръчвани четива:  Животът на Исус, с. 341-345 (46. Преобразен); 
с. 412-414 (55. Незабелязано – от „Божието царство настъпва незабелязано“ 
до края)

Неделя                                                                                              29 ноември

1.  РАННО ЗАГАТВАНЕ ЗА СТРАДАНИЯТА НА ХРИСТОС

а. Какви въпроси учениците на Йоан зададоха на Исус? Как книжни-
ците и фарисеите се опитаха да Го подценят в очите на народа? Марк 
2:18

      „(Фарисеите) потърсиха учениците на Йоан и се опитаха да ги под-
крепят против Исус. Тези фарисеи не бяха признали мисията на Йоан. Те 
с презрение сочеха на неговия въздържан и скромен начин на живеене и 
обличане и го бяха обявили за фанатик. (…)
      Когато се яви Исус, Който постоянно се движеше всред народа и яде-
ше и пиеше на трапезата му, те и в Него намериха вина и Го обвиниха за 
лакомник и винопиец. Самите те, които обвиняваха Исус, бяха виновните. 
Както Сатана злепоставя Бога, като Му приписва своите качества, така и 
тези нечестиви мъже даваха крива представа за Божиите вестители.“ Жи-
вотът на Исус, с. 213

б.  Как Исус използва този случай, за да предскаже Своите страда-
ния? Стих 19, 20

     „Светла бе картината, която Христос представи, но тя се пресичаше от 
една тежка сянка, която бе видима само за Исус.“ Пак там, с. 214

                     Урок 10  5 декември 2020
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Понеделник                                                                                    30 ноември

2.  ОТКРИВАНЕ БЪДЕЩЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

а.  Как Исус ясно разкри бъдещето на Своите ученици? Марк 8:31; 9:31

б.  Какъв беше отговорът на Петър? А на учениците като цяло? Марк 
8:32; 9:32

в.  Как Исус се опита да поправи общото неправилно разбиране от-
носно Неговото царство? Йоан 18:36 Как много хора бъркат Неговото 
царство на благодатта с бъдещето царство на славата?

      „Но в днешния религиозен свят има мнозина, които вярват, че работят 
за основаването на Христовото царство като земно и светско управление. 
Те желаят да направят нашия Господ владетел на царствата на този свят, 
господар в неговите дворци и лагери, в съдебните му зали, палати и тър-
жища. Те очакват, че Той ще управлява чрез постановяване на закони, на-
лагани с човешка сила. Тъй като сега Христос не присъства тук лично, те 
ще се нагърбят да действат вместо Него и да провеждат законите на Не-
говото царство. Такова царство желаеха  юдеите да се основе в дните на 
Христос. Те биха приели Исус, ако Той бъдеше готов да основе едно свет-
ско царство, да наложи това, което те смятаха за Божии закони, а тях да 
направи тълкуватели на Неговата воля и изпълнители на Неговата власт. 
Но Той каза: „Моето царство не е от този свят“ (Йоан 18:36). Той не желае-
ше да приеме земен престол.“ Животът на Исус, с. 412, 413
     „И сега, както в дните на Христос, делото на Божието царство не ще се 
извършва от онези, които търсят признание и подкрепа от земни владете-
ли и човешки закони, а от онези, които проповядват на хората в Негово име 
духовните истини, които издействат в хората същата опитност, каквато и 
апостол Павел е преживял, като казва: „Съразпнах се с Христос и вече не 
аз живея, а Христос живее в мене“ (Гал. 2:20).“ Пак там, с. 414
      „Мнозина от нас са груби камъни от кариерата. Но докато се държим 
за Божията истина, нейното влияние ни въздейства. Тя ни издига и пре-
махва от нас всяко несъвършенство и грях, от каквото и да е естество. По 
този начин ние сме готови да видим Царя в красотата Му и накрая да се 
съединим с чистите и небесни ангели в царството на славата.“ Съвети върху 
здравето, с. 44
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Вторник                                                                                         1 декември

3.  БЪДЕЩЕТО ЦАРСТВО НА СЛАВАТА В МИНИАТУР

а.  Какво каза Исус на учениците за виждане на бъдещето Му цар-
ство? Марк 9:1

б.  На кого беше дадено едно зърване на Неговото царство на слава-
та? Защо? Стих 2-4, 7

      „Спасителят видя мрачното настроение на учениците Си и желаеше да 
облекчи скръбта им с уверението, че вярата им в Него не е била напраз-
но. Но не всички, даже и дванадесетте, можеха да приемат откровението, 
което искаше да им даде. Затова Той взе със Себе Си на планината само 
онези трима, които щяха да бъдат свидетели на Неговата мъка в Гетси-
мания. Сега ядката на молитвата Му е да се даде на тези ученици едно 
изявление на славата, която Той е имал при Отца Си преди идването Си 
на света, както и да бъдат подкрепени със сила, за да видят с човешките 
си очи Неговото царство. Той се моли, за да им се даде едно откровение за 
Неговата божественост, което да ги утешава в часа на Неговата върховна 
агония със съзнанието, че Той е действително Божи Син и че позорната Му 
смърт е само част от изкупителния план. (…) 
      Исус бе облечен в небесна светлина, с каквато ще  се яви, когато дой-
де „втори път, без да стане жертва за грях (…), за спасение“. Защото Той 
ще дойде „в славата на Отца Си със светлите ангели“ (Евреи 9:28; Марк 
8:38). Обещанието на Спасителя към Неговите ученици сега се изпълни. 
Бъдещето царство на славата бе представено на планината в миниатюра 
– Христос Царят, Мойсей – представител на възкръсналите светии, а Илия 
– на преобразените. 
     Учениците не схващат значението на картината, но те се радват, че 
техният търпелив, кротък и смирен Учител, Който живееше на земята като 
чужденец, е почетен така от двамата привилегировани от Небето мъже. 
Те мислят, че Илия е дошъл, за да оповести царуването на Месия и че е 
настъпил часът за основаването на Христовото царство на земята. Те ще 
забравят всичките си страхове и разочарования. Ще останат тук на това 
място, където се откри Божията слава. (…)
      Но преди короната трябва да дойде кръстът.“ Животът на Исус, с. 342, 343

в. Какво заповяда Исус на учениците относно преображението? Как 
отговорите им показаха, че те не разбраха естеството на Неговото 
царство? Стих 8-10

           Урок 10  5 декември 2020
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Сряда                                                                                                 2 декември
4.  ИЛЮСТРАЦИИ ОТ ЦАРСТВОТО НА БЛАГОДАТТА
а.  Опиши как развитието на семето се отнася към Божието царство? 
Марк 4:26-29

      „Христос си послужи с други илюстрации, като отново се стремеше да 
отвърне мислите им от надеждата за светско царство и да ги насочи към 
делото на Божията благодат в душата.“ Христови притчи, с. 31
     „Поникването на зърното представлява началото на духовния живот, 
а развитието на растението символизира развитието на характера. (…)
    Растението расте като получава това, което Бог е предвидил за под-
държането на неговия живот. Така и духовното растене се постига чрез 
съприкосновение с божествени влияния. Както растението хваща корен в 
почвата, така и ние трябва да се вкореним в Христос. Както растението по-
лучава светлина, роса и дъжд, така и ние трябва да получим Светия Дух.“ 
Възпитание, с. 111, 112

б.  Как Божието царство е като зърно на синапово семе? Стих 30-32

      „Христовото царство в самото си начало изглеждаше скромно и незна-
чително. Сравнено със земните царства, то бе сякаш най-малкото. Вла-
детелите на света се присмяха на Христовото изявление, че е цар. Но в 
могъщите истини, поверени на последователите Му, царството на благо-
вестието притежаваше божествен живот. И колко бързо се разрасна, колко 
широкообхватно бе влиянието му! (…)
      Така и делото на благодатта в сърцето в своето начало е малко. Изго-
ворена е една дума, лъч светлина проблясва в душата, упражнено е вли-
яние, което е начало на нов живот; и кой може да измери резултатите?“ 
Христови притчи, с. 39, 40

в.  Какъв ще бъде резултатът от растящото семе на Словото вътре в 
нас? Йоан 15:5, 8; 2 Коринтяни 5:17 

      „Бог желае да изяви чрез вас светостта, благотворителността и съст-
радателността на Своя характер. Но Спасителят не заръчва на учениците 
Си да се трудят, за да дадат много плод. Той само им казва да пребъдват 
в Него.“ Животът на Исус, с. 559
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Четвъртък                                                                                    3 декември

5.  ЦАРСТВОТО НА БЛАГОДАТТА УСТАНОВЕНО

а.  Как Бог се зае да установи царството Си на благодат? Римляни 
5:6-10

       „Царството на благодатта бе учредено непосредствено след грехопа-
дението, като бе съставен един план за изкупление на съгрешилия човеш-
ки род. Той се състоеше тогава в намерението и обещанието на Бог и чрез 
вяра човеците можеха да станат негови поданици. Обаче фактически то 
бе установено при смъртта на Христос. Още след започването на мисията 
Си Спасителят, изнемогнал от коравосърдечието и неблагодарността на 
човеците, би могъл да се освободи от голготската жертва. В Гетсимания 
чашата на страданията трепереше в ръката Му. Още там Той можеше да 
избърши кървавата пот от челото Си и да остави виновния човешки род 
да погине в греха си. Тогава не би имало никакво изкупление за падналия 
човек. Но когато Спасителят отдаде живота Си и с последното Си дихание 
извика: „Свърши се!“, прокарването на спасителния план беше осигурено. 
Даденото на съгрешилата двойка в Едем обещание за спасение потвърде-
но. Царството на благодатта, което дотогава се състоеше в Божието обе-
щание, сега бе въздигнато.“ Великата борба, с. 282, 283

б.  Кои трябва да бъдат включени в поканата в царството на благода-
тта? С каква настойчивост трябва да бъдат поканени? Лука 14:21-23

Петък                                                                                              4 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Къде започва Божието царство? Защо много хора търсят времен-
но царство?

2. Какви противоположни принципи съществуват в Божието цар-
ство в сравнение с едно светско царство?

3. Как беше разкрито бъдещето царство на трима от учениците? С 
каква цел?

4. Опиши как царството на благодатта е сравнено с растенето на се-
мето.

5. Кога беше учредено царството на благодатта? Кога беше устано-
вено?

           Урок 10  5 декември 2020
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Урок 10  5 декември 2020            Урок 11  12 декември 2020

     Урок 11                                                                         12 декември 2020 г.

Въвеждане в царството

      „Аз трябва да върша работите на Този, Който Ме е пратил докато е 
ден; идва нощ, когато никой не може да работи.“ (Йоан 9:4)

    „Тържественото влизане на Христос в Ерусалим беше едно смътно 
предзнаменование за Неговото идване в небесните облаци със сила и сла-
ва всред тържествуването на ангели и ликуването на светиите.“ Животът 
на Исус, с. 472

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 431-437 (58. Лазаре, излез 
вън – от „Със забавянето Си да отиде при Лазар“ до края); с. 463-466 (63. 
„Твоят цар иде“ – от начало до „Твоят цар иде при тебе“); с. 478-482 (65. Пов-
торното очистване на храма – отначало до „Ето, Божият Агнец, Който взема 
върху Себе Си греха на света“)

Неделя                                                                                                6 декември

1.  СРОК ЗА ВСЯКА РАБОТА

а.  Кое беше винаги в ума на Исус, като размислеше относно Своята 
мисия и как трябва това да ни въздейства? Йоан 9:4; 4:34

      „Животът на Спасителя тук на земята съвсем не беше живот на удобства 
и грижи за Себе Си. Той се трудеше с постоянство, сериозност и неуморни 
усилия за спасението на изгубеното човечество. От яслата до кръста Той 
вървеше по пътя на себеотрицанието и не се стараеше да се освободи от 
тежките задачи, от мъчителните пътувания и от изтощителните грижи и 
труд. Той казваше: “Човешкият Син дойде не за да Му служат, но да послу-
жи и да даде живота Си откуп за мнозина” (Мат. 20:28). Това беше великата 
и единствена цел на Неговия живот. Всичко друго беше второстепенно и 
подчинено на тази цел. Неговото ястие и питие бе да изпълнява Божията 
воля и да довърши делото Си. Собственото Аз и личните интереси нямаха 
дял в Неговата работа.
       Така и участниците в Христовата благодат ще бъдат готови да понесат 
всяка жертва, за да могат и други, за които Той умря, да споделят небесния 
дар.“ Пътят към Христа, с. 80

б.  Какъв беше отговорът на Исус, когато искаха да върши неща, кои-
то щяха да съкратят времето Му за работа? Йоан 7:6, 8
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Понеделник                                                                                    7 декември

2.  ВЪРХОВНОТО ЧУДО

а.  Какво позволи Бог да се случи с един от Исусовите най-близки 
приятели и кога Исус отиде да го види? Йоан 11:14, 17

      „Ако Христос беше в стаята на болния, Лазар нямаше да умре, защото 
Сатана нямаше да има сила над него. Смъртта не можеше да отправи 
своята стрела към Лазар в присъствието на Животодателя. Затова Хрис-
тос остана настрана. Той остави врага да приложи силата си, за да го от-
блъсне като победен враг.“ Животът на Исус, с. 431
      „Ако му бе възстановил здравето, не щеше да се извърши чудото, което бе 
най-положителното доказателство за Неговия божествен характер.“ Пак там

б.  Какво направи Исус след това? Стих 38-44

      „Христос можеше да заповяда на камъка да се отмести и той би послу-
шал гласа Му. Можеше да заповяда на ангелите, които бяха близо до Него, 
да сторят това. При думите Му невидими ръце можеха да отместят камъ-
ка. Но той трябваше да бъде вдигнат от човешки ръце. Така Христос щеше 
да покаже, че човешкото естество трябва да сътрудничи на Божеството. 
Това, което човешката сила може да извърши, Божията не е призована да 
стори. Бог изисква помощта на човека. Той го укрепва, сътрудничи с него, 
като употребява силите и способностите, които му е дал.“  Пак там, с. 436

в.  Каква беше реакцията на свещениците и управителите? Стих 47-54

„Много от тези, които видяха възкресението на Лазар, повярваха в 
Исус, а злобата на свещениците се засили. (…) Те решиха да възпрат 
Христовото дело. (…)

Дотогава садукеите не участваха в заговорите за убиване на Исус. 
Но след възкресението на Лазар те дойдоха до заключението, че само с 
Неговата смърт ще се сложи край на безстрашните Му обвинения против 
тях.“ Пак там, с. 438, 439

„След коронното чудо на Христос - възкресяването на Лазар, свеще-
ниците решиха категорично да се избавят от думите на Исус и от чудните 
Му дела, които бързо рушиха влиянието им сред народа.“ Деяния на апосто-
лите, с. 30

           Урок 11  12 декември 2020
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Вторник                                                                                         8 декември

3. ЗАЩО ТРИУМФАЛНО ВЛИЗАНЕ?

а. Опиши приготовлението за влизането на Исус в Ерусалим за после-
ден път. Марк 11:1-10

б.  Кое старозаветно пророчество беше изпълнено от Христос чрез 
признаването Му да бъде приветстван като цар? Исая 62:10, 11; За-
харий 9:9

в.  Каква беше реакцията на народа при това събитие? Матей 21:10; 
Лука 19:39 Как повлия това на Исусовото бъдеще?   

       „Онези, които някога са били слепи, вървят първи в това чудно шест-
вие. (…) Този, когото Исус е възкресил от мъртвите, води ослето, на което 
Той седи. Някога глухите и немите, сега с чуващи уши и с развързан език, 
помагат в увеличаването на радостните викове „Осанна“. Някогашните не-
дъгави сега с жизнерадостни стъпки и с благодарни сърца кършат сръчно 
палмови клонки и ги разстилат по Неговия път, като своя лепта на уваже-
ние към мощния Лечител. И прокаженият, който бе чул страшните думи на 
свещеника „Нечист”, (…) е там. (…) Обладаните някога от демони също са 
там, но сега устните им не се изкривяват в думи, изтръгнати чрез сатанин-
ска сила. Шествието спира на върха на Елионския хълм.“ Тържествуващият 
Христос, с. 253  
      „Мнозина от дошлите за отпразнуваното на Пасхата излязоха да по-
срещнат Исус. Приветстваха Го с размахване на палмови клончета и с 
изблик на свещени песни. Свещениците в храма тръбяха за вечерната 
служба, но малко се отзоваха. Началниците си шепнеха един другиму тре-
вожно: “Ето, светът отиде след Него!”
      Никога по-рано в земния Си живот Исус не бе допуснал такава демон-
страция. Виждаше ясно последствията. Това щеше да Го отведе на кръста.
      Свързаните с това тържествено яздене събития щяха да се повтарят 
от всеки език и щяха да изправят Исус пред вниманието на всеки човек. 
След разпятието Му мнозина щяха да си спомнят тези събития във връзка 
с Неговия съдебен разпит и със смъртта Му. Това щеше да ги подтикне да 
разгледат пророчествата и да се убедят, че Исус е бил Месия. Така във 
всички страни по света обърнатите към вярата хора щяха да се увеличават 
все повече.“ Животът на Исус, с. 465
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Сряда                                                                                                 9 декември

4.  СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА КЪМ КРЪСТА

а.  Какво беше едно от първите неща, които направи Исус когато вле-
зе в Ерусалим? Марк 11:15-17

    „В началото на Своята служба Христос бе изгонил от храма всички, 
които го оскверняваха с несвятата си търговия. Сериозното Му и божест-
вено поведение тогава бе изпълнило сърцата на лукавите търговци със 
страх. Към края на Своята мисия Христос пак влезе в храма и видя, че той 
продължава да бъде оскверняван по същия начин. Положението бе дори 
по-лошо и отпреди. (…)
      Исус възнегодува. Той знаеше, че и Неговата кръв, която скоро щеше 
да се пролее за греховете на света, ще бъде оценена от свещениците и 
старейшините толкова, колкото се ценеше постоянно проливаната от тях 
животинска кръв. (…)
      Христос заговори със сила, която залюля хората като буря: “Писано е: 
“Домът Ми ще се нарече молитвен дом”, а вие го правите разбойнически 
вертеп!” Гласът Му прозвуча като тръба. Изписаното на лицето Му негоду-
вание изглеждаше като пояждащ огън. Заповяда властно: “Махнете тези 
оттук!” (Йоан 2:16).“  Животът на Исус, с. 478, 479, 480

б.  Каква беше реакцията на свещениците? Защо се почувстваха по 
този начин? Стих 18

      „Фарисеите съвсем се объркаха и разстроиха. Командваше Един, Ко-
гото не можеха да сплашат с нищо. Исус бе застанал като пазител на хра-
ма. Никога по-рано Той не Си бе присвоявал такава царска власт. Никога 
думите и делата Му не бяха имали такава сила. Наистина бе извършил 
чудни дела в Ерусалим, но не по такъв тържествен и внушителен начин. 
Свещениците и управниците не смееха да покажат враждата си към Него в 
присъствието на хората, които бяха свидетели на чудните Му дела. Макар 
че силно се разгневиха и смутиха от отговора, този ден те не бяха в със-
тояние да предприемат нещо повече против Него.“ Пак там, с. 481

в. Какво направи Исус, за да избегне по-нататъшен конфликт в това 
време? Стих 19

           Урок 11  12 декември 2020
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Четвъртък                                                                                  10 декември

5.  ИСУС ОТНОВО ПРЕДРИЧА СМЪРТТА СИ

а.  Опиши притчата, която Исус изговори тогава на народа. Марк 12:1-11

б.  Каква беше реакцията на ръководителите на Израил? Защо? Стих 12

     „Отначало те не схванаха приложението на притчата, но после се усе-
тиха, че са произнесли своята собствена присъда. В притчата стопанинът 
представляваше Бога, лозето - еврейския народ, а оградата - божествения 
закон, който ги охраняваше. Кулата символизираше храма. Господарят на 
лозето бе направил всичко необходимо, за да бъде то плодоносно. “Какво 
повече бе възможно да се направи за лозето Ми, което не му направих?” 
(Исая 5:4) Така бе представена Божията неуморима грижа за Израил. Как-
то лозарите трябваше да връщат на господаря си една полагаща му се 
част от плода на лозето, така и Божият народ трябваше да Му оказва почит 
чрез живот, отговарящ на Неговите свещени привилегии. Но както лозари-
те избиваха слугите, които господарят изпращаше за плода, така евреите 
избиваха пророците, които Бог изпращаше да ги зоват на покаяние. Изби-
ваха вестител подир вестител. Дотук не можеше да има съмнение относно 
приложението на притчата, а колкото за това, което следваше, и то не бе 
по-малко ясно. Във възлюбения син, когото в края господарят на лозето из-
прати при непокорните си слуги и когото те хванаха и убиха, свещениците 
и управниците видяха ясната картина за Исус и предстоящата Му съдба. 
Те бяха съставили вече план да погубят Този, Когото Отец им бе изпратил 
като последен призив. Възмездието, което сполетя неблагодарните лоза-
ри, описваше съдбата на убийците на Христос.“ Пак там, с. 485

Петък                                                                                              11 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Каква беше голямата цел на Исусовия живот?
2. Как възкресението на Лазар ускори идващото царство?
3. Как триумфалното влизане щеше да осъди души за божественост-

та на Исус?
4. Какъв беше резултатът от Исусовото очистване на храма за втори 

път?
5. Каква ясна картина беше представена на свещеници и управители 

чрез притчата за лозето? Как реагираха те?
 

           Урок 11  12 декември 2020
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       Урок 12                                                                           19 декември 2020 г.

Изоставен от приятел и враг
     „Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.“ (Марк 14:50)
  
     „Той (Божият Син) бе нараняван, презиран и отхвърлян, Човек на скърби 
и навикнал на печал. Величието на небето бе подлаган на болки и мъки 
– отново и отново – поради това, че Сатана нараняваше „петата Му”, до-
като най-накрая сатанинската злоба стигна най-големия си връх. Сатана 
вдъхнови умовете на зли хора да Го разпънат на кръст.“ Триумфиращият 
Христос, с. 248

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 575-589 (75. Пред Ана и съ-
дилището на Кайафа)

Неделя                                                                                          13 декември

1.  ПРЕДАДЕН ОТ ПРИЯТЕЛ

а.  Как Юда предаде Исус? Марк 14:10, 11, 43-46

     „Случаят на Юда ми беше представен като урок за всички. Юда беше 
с Христос през целия период на публичната служба на Спасителя. Той 
имаше всичко, което Христос можеше да му даде. Ако беше използвал 
способностите си с прилежно усърдие, можеше да има увеличени талан-
ти. Ако той се стремеше да бъде за благословение, вместо да бъде един 
съмняващ се, критикуващ, егоистичен човек, Господ щеше да го използва 
за  напредъка на Своето царство. Но Юда беше спекулант. Той смяташе, 
че може да управлява финансите на църквата и чрез своята прозорливост 
в бизнеса да спечели. Той беше с раздвоено сърце. Обичаше похвалата 
на света. Отказа да се отрече от света заради Христос. Никога не обвърза 
вечните си интереси с Христос. Имаше повърхностна религия и затова 
спекулираше със своя Учител и Го предаде на свещениците, като беше 
напълно убеден, че Христос няма да позволи да бъде хванат.” Библейски 
коментар, т. 5, с. 1101, 1102

б.  Как беше предсказано това? Псалм 41:9
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Понеделник                                                                                     14 декември

2.  ОСТАВЕН ОТ БЛИЗЪК И ПРИЯТЕЛ

а. Когато Исус каза на учениците Си, че всички ще се съблазнят в 
Него, какво заяви настойчиво Петър? Какво друго предсказа  Исус? 
Марк 14: 27–31

 
б. Как се изпълниха думите на Исус? Стих 66-72

     „Петър следваше своя Господ след предаването Му. Той искаше да види 
какво ще сторят с Исус. Но след като бе обвинен, че е един от Неговите 
ученици, от страх за собствената си сигурност той заяви, че не познава 
мъжа. Учениците си личаха по чистотата на говора. Петър, за да убеди об-
винителите си, че не е от Христовите ученици, три пъти се отрече с ругатни 
и клетви.“ Опитности и видения, с. 141
    „Когато петелът пропя, той си припомни думите на Спасителя. Изнена-
дан и стреснат от онова, което току-що бе извършил, се обърна и погледна 
към своя Учител. В същия момент и Христос погледна Петър и чрез изпъл-
нения с мъка поглед, в който се преплитаха състрадание и любов, Петър 
разбра себе си. Той излезе, хлипайки горчиво. Погледът на Христос сломи 
сърцето му. Петър стигна до връхната точка на обрат в живота си и горко 
се окайваше за своя грях. (…) Погледът на Христос го увери, че е простен.“ 
Христови притчи, с. 87

в. Как старозаветните писатели изразиха това чувство на изоставя-
не? Псалм 88:8 (първата част); 69:8; Йов 19:13, 14 Защо Исус позволи 
това?

     „За да спаси грешниците, Христос напусна Своя дом на небето и дойде 
на земята, за да страда и да умре. За това Той се мъчеше и агонизираше, 
и се молеше, докато, разбит от сърце и изоставен от онези, които дойде да 
спаси, Той даде живота Си на Голгота.” Осветен живот, стр. 82
    „Нищо друго освен вечната Му изкупителна любов, която завинаги ще 
остане загадка, не би могло да накара Христос да изостави славата и не-
бесното Си величие и да дойде в греховния свят, за да бъде пренебрегван, 
презиран и отхвърлен от онези, които бе дошъл да спаси, и накрая постра-
да на кръста.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 169
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Вторник                                                                                                15 декември

3.  ПРЕЗРЯН И ОТХВЪРЛЕН ОТ ЧОВЕЦИТЕ

а.  Какво стана със свидетелите, доведени от главните свещеници, за 
да свидетелстват срещу Христос? Марк 14:55-59

      „Подкупени бяха фалшиви свидетели, които да обвинят Исус, че под-
стрекавал народа към бунт и правил опити да основе едно отделно упра-
вление.  Но свидетелството на тези се оказа неопределено и противоречи-
во. При разпита показанията им излязоха неоправдани. 
     …Христовите думи бяха изопачени. Ако бяха предадени точно, както 
Той ги бе изговорил, те не биха послужили като обвинение дори и пред 
синедриона.“ Животът на Исус, с. 580

б.  Какъв беше отговорът на Исус, когато бе запитан дали Той е Хрис-
тос, Божият Син? Как първосвещеникът прие тези думи? Стих 61-64

     „Убеждение, размесено с гняв, накара Кайафа да постъпи така, както 
бе постъпил. Той побесня, загдето повярва на Христовите думи и вместо 
да раздере сърцето си пред съзнанието за истината и да признае Исус за 
Мессия, той раздра свещеническите си дрехи и остана с упорството си. 
Тази постъпка имаше дълбоко значение. Кайафа едва ли съзнаваше това. 
С тази постъпка, направена с цел да повлияе на съдиите и да издейства 
осъждането на Христос, първосвещеникът сам осъди себе си. Според Бо-
жия закон Той ставаше вече негоден за свещенство. Той бе произнесъл 
върху себе си смъртна присъда.“ Животът на Исус, с. 582

в.  Как беше изпълнено пророчеството на Исая в присъдата на Исус? 
Исая 53:3, 7

      „Погледнете Този, Който с една дума можеше да повика милиони ангели 
да Му помогнат, как е предмет на подигравка и веселба, на ругаене и ом-
раза. Той отдаде Себе Си жертва за грях. Когато бе хулен, не заплашваше, 
когато бе лъжливо обвинен, не отвори устата Си. На кръста Той се молеше 
за Своите убийци. Той умираше за тях. Плащаше безкрайна цена за всеки 
един от тях. Понасяше наказанието за човешките грехове без ропот. И тази 
търпелива жертва е Божият Син.“ Издигнете Го, с.233
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Сряда                                                                                                  16 декември

4. ОТХВЪРЛЕН СЪГЛАСНО ЖЕЛАНИЕТО НА НАРОДА

а. Какво беше отношението на Пилат към мълчанието на Исус? Марк 
15:2-5

      „(Пилат) не повярва, че затворникът е правил  заговори против упра-
влението. Неговият кротък и скромен вид съвсем не отговаряше на такова 
обвинение. Пилат се убеди, че е направен добре организиран заговор, за 
да бъде погубен един невинен човек, който е застанал на пътя на юдей-
ските сановници. Обръщайки се към Исус, той попита: „Ти ли си царят на 
юдеите?“ Спасителят отговори: „Ти казваш.“ Като каза това, лицето Му се 
освети, сякаш слънчев лъч се бе спрял на Него.“ Животът на Исус, с. 599

б.  Как се опита Пилат да спаси Христос? Стих 6-11

      „Изведнъж той (Пилат) се сети за един обичай, който можеше да пос-
лужи за освобождението на Исус. На този празник той имаше обичай да 
пуска на народа един затворник, когото биха поискали. Този обичай бе от 
езически произход и в него имаше сянка от справедливост, обаче се цене-
ше високо от юдеите. По това време римските власти имаха един затвор-
ник на име Варава, който бе осъден на смърт. (…) Под булото на религи-
озен ентусиаст, той бе един закоравял и непоправим престъпник, склонен 
към размирие и жестокост. Като предложи на народа да избере измежду 
този човек и невинния Спасител, Пилат се надяваше да събуди у юдеите 
чувството на справедливост. Той смяташе да спечели симпатията на наро-
да на страната на Исус против свещениците и началниците.“ Пак там, с. 606

в.  Макар че Пилат беше убеден, че Христос бе невинен, какво напра-
ви? Защо? Стих 12-15; Матей 27:24

    „Пилат копнеше да освободи Исус. Но видя, че не може да направи 
това и все пак да запази собственото си положение и чест. Той избра да 
пожертва един невинен живот, отколкото да изгуби светската си власт. Кол-
ко много, за да избегнат загуба или страдание, по подобен начин жертват 
принципа. Съвестта и дългът  посочват едно, а егоизмът  посочва друго.“ 
Конфликт и кураж, с. 324
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Четвъртък                                                                                      17 декември

5.  БОГ НИКОГА НЕ НИ ИЗОСТАВЯ

а.  Как милосърдието на Исус се прояви в смъртните Му часове? Марк 
15:34 Как Христос можа да спечели победа над чувството да бъде из-
оставен? 

      „Всред ужасния мрак, наглед изоставен от Бога, Христос изпи и по-
следните капки от чашата на човешкото окаянство. През онези страшни 
часове на кръста Той разчиташе на онези доказателства за Божието благо-
воление, които Отец дотогава бе давал. Той познаваше характера на Своя 
Отец. Разбираше Неговата правда, милост и велика любов. Чрез вяра Той 
се упова на Този, на Когото винаги с радост се бе подчинявал. И когато по-
корно се предаде на Бога, Той се освободи от чувството, което Го караше 
да мисли, че Бог е оттеглил благословението Си от Него. Чрез вяра Хрис-
тос стана победител.“ Животът на Исус, с. 626

б.  Макар че може да бъдем забравени от най-близките и най-милите 
ни, какво ни обеща Бог? Псалм 27:10; Евреи 13:5 (втората част); Исая 
49:16

     „Уповай на Господа да те води стъпка по стъпка в правата пътека. С вся-
ка крачка напред ти ще придобиваш увереност и сила, защото ще усещаш, 
че твоята ръка е в Неговата могъща десница. Тогава ще тичаш и няма 
да се умориш, ще ходиш и няма да отпаднеш, защото чрез вярата си ще 
разбираш, че твоята ръка е в ръката на Исус. Никога няма да потънеш в 
обезсърчение, защото когато следваш да познаеш Господа, като уповаваш 
в Него, тогава ще имаш уверението, че Онзи, Който никога не изоставя 
уповаващите на Него, е твой непрестанен Помощник.“ Поглед нагоре,  с. 320

Петък                                                                                               18 декември 

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кои качества на Юда се оказаха за неговият провал?
2. Защо Петър стигна дотам да се отрече от Христос?
3. Защо думите на Христос бяха преиначени от лъжливи свидетели?
4. Защо Пилат позволи невинен човек да умре? Как можем да бъдем 

в опасност да действаме по подобен начин?
5. Как Исус намери мир, когато се почувства изоставен от Бога? 
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           Урок 13  26 декември 2020

    Урок 13                                                                           26 декември 2020 г.

Разбити надежди и след това съживени
      „Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го 
тук; защото възкръсна, както и каза.“ (Матей 28:5, 6)

      „Не скърбете както безнадеждните и безпомощните. Исус живее и поне-
же Той живее, ще живеем и ние. От благодарни сърца и устни, докоснати 
със свят огън нека се чуе радостната песен: „Христос възкръсна! Той жи-
вее, за да ходатайства за нас!“ Заловете се за тази надежда и тя ще държи 
душата ни като сигурна, изпитана котва.“ Животът на Исус, с. 657, 658

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 613-627 (78. Голгота); 

с. 645-650 (81. Той възкръсна)

Неделя                                                                                               20 декември

1.  НОСЕНЕ НА КРЪСТА

а.  Как се отнесе народът с Исус, Спасителя на света? Марк 15:16-20

б.  Кой носеше кръста на Исус? Стих 23 Колко значим беше този акт? 
Лука 14:27; Галатяни 6:2

    „Най-после Неговите (на Христос) преследвачи се убедиха, че Той не 
ще може да носи повече кръста. Те изпаднаха в затруднено положение, 
понеже не можеше да се намери човек, който да отнесе кръста. Юдеите не 
биха сторили това, защото биха се осквернили и това би им попречило да 
участват в пасхата. Никой от тълпата дори, която вървеше подир Исус, не 
би се унизил да носи кръста. 
   В това време към шествието се приближи един чужденец, Симон 
Киринеецът (…) Той чу хулите и подигравките на тълпата. (…) Той се спира 
изненадан от гледката. И докато стои и гледа състрадателно, те го грабват 
и го натоварват с кръста.
       Симон бе чувал за Исус. Синовете му бяха последователи на Спасителя, 
но самият той не беше ученик. Отнасянето на кръста до Голгота се оказа 
за благословение на Симон. Оттогава насетне той бе всякога благодарен за 
това провидение. Това го накара да вземе на себе си доброволно Христовия 
кръст и да го носи радостно през цял живот.“ Животът на Исус, с. 614, 615
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Понеделник                                                                                  21 декември

2.  ИСУС ИЗПЪЛНЯВА ПРОРОЧЕСТВО

а.  Кой беше разпънат до Исус? Какво беше предсказано в Писанието 
и как се изпълни това? Марк 15:27, 28; Исая 53:12

     „С копнеещо сърце Той  очакваше да чуе от учениците Си някой израз 
на вяра, но чу само печалните думи: „А ние мислихме, че Той е, Който ще 
изкупи Израил!“ И тогава до Него долетяха пропитите с вяра и любов думи 
на умиращия разбойник. Колко приятни на Исус бяха тези думи! Докато 
юдейските водачи Го отричат, даже и учениците се усъмняват в Неговата 
божественост, бедният разбойник, стъпил на границата на вечността, на-
зовава Исус Господ. Мнозина с готовност Го наричаха Господ, когато Той 
вършеше великите Си чудесни дела и след като бе възкръснал от мъртви-
те, но никой не Го призна за такъв, когато висеше на кръста, освен разбой-
никът, който се спаси в единадесетия час. (…)
       Разпнатите заедно с Исус разбойници бяха поставени по един от всяка 
страна, а Исус в средата. Свещениците и началниците бяха наредили да 
бъде тъй. Христовото положение между двамата разбойници трябваше да 
показва, че от тримата Той бе най-големият престъпник. Така се изпълни 
пророчеството: „Към злодейци биде причислен“. Но пълното значение на 
тази своя постъпка свещениците не схванаха. Както Исус, разпнат с кра-
дците, бе поставен в средата, така Неговият кръст е поставен в средата на 
един умиращ от греха свят.“ Животът на Исус, с. 621
      „Като Заместник и Гарант на човека Христос поема престъпленията на 
хората. Той е счетен за престъпник, за да може да изкупи човека от про-
клятието на закона. (…) Този, Който понася греха, изтърпява юридическо-
то наказание за престъпленията и самият Той става грях заради човека.“ 
История на изкуплението, с. 159, 160

б. Какво направиха с дрехите на Христос, когато Го разпънаха? Как 
това беше предсказано от Давид? Марк 15:24; Псалм 22:18

    „Векове преди разпятието сам Спасителят бе предсказал лошото отна-
сяне на хората към Него. Той каза: „Защото кучета ме обиколиха. Тълпа от 
злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя 
всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дре-
хите ми, и за облеклото ми хвърлиха жребий.“ (Псалм 22:16-18) Проро-
чеството относно дрехите Му се изпълни без намесата или съвета на ня-
кои приятели или врагове на Разпнатия. Облеклото Му бе дадено на вой-
ниците, които Го бяха приковали на кръста. Христос чуваше препирнята на 
тези мъже, когато си разделяха дрехите Му. Хитонът на Исус не беше шит, 
а изтъкан цял от горе до долу. Войниците си казаха един на друг: „Да не го 
раздираме, а да хвърлим за него жребий, чий да бъде.“ Животът на Исус, с. 618
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Вторник                                                                                           22 декември

3.  ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ НА ИСУС

а.  Как отговори  природата на своя Цар, умиращ на кръста? Марк 
15:33

      „Неодушевената природа изразява състрадание към своя обруган и 
умиращ Автор. Слънцето отказва да гледа ужасната сцена. Неговите най-
силни, ярки лъчи осветяват земята по обяд, но изведнъж то сякаш се скри-
ва. Пълен мрак обгръща кръста и цялата околност като погребален по-
кров. Тъмнината продължава цели три часа. В деветия час ужасният мрак 
се вдига от хората, но все още обвива Спасителя като мантия. Като че ли 
някой запраща бесни светкавици към Него, докато виси на кръста.“ История 
на изкуплението, с. 160  

б.  Какви други свръхестествени събития станаха, когато Исус умря? 
Стих 37, 38; Матей 27:50-53

     „В момента, когато Христос умира, в храма има свещеници, които слу-
жат пред завесата, разделяща Светая от Светая Светих. Изведнъж те усе-
щат, че земята се разтърсва под тях и завесата на храма – здрава, богато 
украсена драперия, която всяка година се подновява, се раздира надве 
от горе до долу от същата бледа ръка, която написа думите, предричащи 
гибел, върху стените на двореца на Валтасар.“ История на изкуплението, с. 160
     „Раздирането на завесата на храма откри, че юдейските жертви и прино-
си нямаше да бъдат вече приемани. Великата жертва, която бе принесена 
и приета, и Светият Дух, Който се изля в деня на Петдесетницата, насочи 
умовете на учениците от земното светилище към небесното, където Исус 
влезе чрез собствената Си кръв, за да излее над учениците Си благосло-
венията от Своето умилостивение. Но юдеите бяха оставени в пълна тъм-
нина. Те пропуснаха цялата светлина, която можеха да притежават върху 
плана на изкуплението и все още вярваха в безполезните си жертви и при-
носи. Небесното светилище зае мястото на земното, но те не знаеха това 
и не можеха да се възползват от Христовото посредничество в святото 
място.“ Опитности и видения, с. 202
      „Когато Исус, докато висеше на кръста, извика: „Свърши се!“ скалите се 
разпукаха, земята потрепери и някои гробове се отвориха.“ Пак там, с. 151
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Сряда                                                                                                 23 декември

4.  ТОЙ Е ВЪЗКРЪСНАЛ!

а.  Кой излезе напред и предложи почтено погребение за Исус и какво 
направи? Марк 15:43, 46; Матей 27:59, 60

      „Даже и като мъртво, Христовото тяло бе много скъпо за учениците. 
Те искаха да Му устроят едно подобаващо погребение, но не знаеха как 
да постигнат това. (…)  
     В този критичен час на помощ на учениците дойдоха Йосиф от Ари-
матея и Никодим. И двамата тези мъже бяха членове на синедриона и се 
познаваха с Пилат. И двамата бяха богати и влиятелни. Те бяха решили да 
окажат на Исусовото тяло едно подобаващо погребение.
      Йосиф отиде смело при Пилат и поиска да му даде тялото на Исус. (…) 
Пилат изпълни молбата на Йосиф. Докато Йоан се безпокоеше за погре-
бението на своя Господ, Йосиф пристигна с нареждане от Пилат да му се 
даде Христовото тяло. Дойде също и Никодим и донесе около сто литра 
смес от смирна и алое, за да Го балсамират. И най-знатните хора в Еруса-
лим не можеха да получат при смъртта си по-големи почести от тези. Уче-
ниците се изумиха, като видяха тези богати началници да се интересуват 
от погребението на техния Господ толкова, колкото и те се интересуваха.“ 
Животът на Исус, с. 638, 639

б.  Почивайки си в събота, кой дойде много рано на гроба в неделя 
сутринта и какво намериха? Марк 16:1-6; Матей 28:5, 6

      „Докато се бавеха около гроба, изведнъж те забелязаха, че не са сами. 
Край гроба седеше един момък, облечен в бяла дреха. Това беше ангелът, 
който бе отвалил камъка. Той беше взел човешки образ, за да не изплаши 
тези приятели на Исус. Но светлината от небесната слава все още светеше 
около него, така че жените се уплашиха. Те се обърнаха, за да побягнат, но 
думите на ангела ги задържаха. „Не се плашете! – каза той. – Вие търсите 
Исус Назарянина, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, къ-
дето бе положен.“  Животът на Исус, с. 651

в.  Какво трябваше да направят след това? Как реагираха те? Марк 
16:7, 8;  Матей 28:7, 8
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Четвъртък                                                                                     24 декември

5. ХРИСТОС УПЪЛНОМОЩАВА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

а.  На кого се яви Исус и каква беше тяхната реакция? Марк 16:9-14; 
Лука 24:13-15

     „Когато напусна гробницата, тя (Мария) видя Исус да стои наблизо, но не 
Го позна. Той я запита любезно за причината на нейната скръб и кого тър-
си. Предполагайки, че това е градинарят, тя го помоли, ако той е отнесъл 
Господа да ѝ каже къде Го е положил, за да Го вземе. Исус се обърна към 
Мария със Своя небесен глас, казвайки „Мария!“ Тя познаваше тоновете 
на този скъп глас и бързо отговори: „Учителю!“, и в радостта си пожела да 
Го прегърне, но Исус ѝ каза: „Не се допирай до Мен, защото още не съм се 
възнесъл при Отец; но иди при братята Ми и кажи им: възнасям се при Моя 
Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.“ Тя радостно забърза към 
учениците, носейки прекрасната вест. Исус бързо възлезе при Отца Си, за 
да чуе от Неговата уста, че жертвата Му е приета и да вземе цялата власт 
на небето и на земята.“ Опитности и видения, с. 153

б.  Каква поръчка беше дадена на Христовите последователи и как 
отговориха те? Стих 15-18, 20

      „Небесната светлина трябваше да огрее със силни и ясни лъчи всички 
жители на земята, висши и нисши, богати и бедни. Учениците трябваше да 
съдействат на своя Изкупител в делото за спасяване на света.“ Животът 
на Исус, с. 678

Петък                                                                                             25 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как носенето на кръста беше една повратна точка в живота на Си-
мон?

2. Защо Исус беше поставен на кръста между разбойниците? Как 
това изпълни пророчество?

3. Как природата симпатизираше на своя умиращ Автор?
4. Как се погрижи Бог за погребението на Исус? Кой дойде след това 

да помогне?
5. Каква беше главната грижа на Исус, след като възкръсна от смър-

тта?
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Събота,  9 януари 2021 г. е ден за всеобщ 
пост и молитва за лично освещение и за ус-
пеха на Божието дело.

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

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

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

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

            ОКТОМВРИ                  НОЕМВРИ               ДЕКЕМВРИ  
               3 - 19:04 ч.                    7 - 17:11 ч.                5 - 16:53 ч. 
           10 - 18:52                      14 - 17:04                  12 - 16:53      
           17 - 18:40                      21 - 16:59                  19 - 16:55  
           24 - 18:30                      28 - 16:55                  26 - 16:59                                                                
           31 - 17:20                                                        
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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.

   .

        ОКТОМВРИ  стр.
    3  10. Глас на строго изобличение              69
  10  11. Кармил                                                 77
  17  12. От Езраел до Хорив                           84
  24  13. Що правиш тук, Илие?                       90
  31  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                 НОЕМВРИ
    7  14. В духа и силата на Илия                    96
  14  15. Йосафат                                             101           
  21  16. Падането на Ахав                              107
  28  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС   
    
 
                                 ДЕКЕМВРИ
    5  17. Призоваването на Елисей                113
  12  18. Изцелението на водите                     119
  19  19. Пророк на мир                                   123
  26  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

    ОКТОМВРИ

            
     1 Четвъртък  1 Царе 2:2, 3   Псалм 119:76, 77
 2 Петък  Пл. Еремиев 3:27-33   Молитвен час
 3 Събота  Малахия 3:16-18   Залез: 19:04 ч. 

 4 Неделя  Псалм 16:7-9   Матей 5:43-48
 5 Понеделник  Лука 1:35-37   Пл. Еремев 3:39-42               
 6 Вторник  2 Коринтяни 9:6-11   Псалм 28:7-9   
 7 Сряда  Псалм 119:36-38   Исая 61:7-10
 8 Четвъртък  Исая 33:2   Михей 7:5-7    
 9 Петък  Езекиил 7:22, 23   Молитвен час
 10 Събота  Псалм 135:1-5   Залез: 18:52 ч.

 11 Неделя  4 Царе 6:14-17   Евреи 11:6   
 12 Понеделник  Псалм 89:14-18   Исая 44:3, 21, 22  
   13 Вторник  Тит 3:5-8   Притчи 3:21-26  
 14 Сряда  Исая 55:1-3   Псалм 34:15, 22  
 15 Четвъртък  Галатяни 6:7-10   Михей 2:7, 10  

 16 Петък  Йоан 6:35, 50, 51   Молитвен час 
 17 Събота  Числа 6:24-26   Залез: 18:40 ч. 

 18 Неделя  Псалм 89:14-18   Амос 7:1-6   
    19  Понеделник  Римляни 13:11-14   Еремия 12:14 
 20 Вторник  Даниил 6:16, 19-23   Матей 25:14-19  
 21 Сряда  Ефесяни 2:8-10   Псалм 85:7, 8  

 22 Четвъртък  Псалм 130   Еремия 12:14                        
 23 Петък  1 Летописи 28:9   Молитвен час
 24 Събота  Второзаконие 13:4   Залез: 18:30 ч. 
 
 25 Неделя Второзаконие 4:4-9   Притчи 3:21-26  
 26 Понеделник Лука 6:27, 28, 31   Исая 44:3, 21, 22    
  27 Вторник Псалм 145:15-20   Лука 11:27, 28 
 28 Сряда     Захария 8:16, 17   Матей 13:36-40 
 29 Четвъртък Псалм 40:11, 17   Псалм 119:76, 77
 30 Петък  Еремия 7:22, 23   Молитвен час
 31 Събота Михей 6:6-8   Залез: 17:20 ч.
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

НОЕМВРИ

     1      Неделя              Марк 10:46-52                 Матей 26:40, 41 
 2 Понеделник  1 Царе 18:14, 15   Лука 24:28-31     
 3 Вторник  Псалм 34:4-10   2 Тимотей 3:13-17  
 4 Сряда  Евреи 6:11, 12   Исая 57:14, 15 
 5 Четвъртък  Псалм 41:1-3   Лука 1:49, 50    
 6 Петък  1 Летописи 4:10   Молитвен час
 7 Събота  Псалм 119:169-176   Залез: 17:11 ч.

 8 Неделя  Йоан 21:15-17   Исая 44:3, 21, 22  
 9 Понеделник  Псалм 127:1, 2   Псалм 31:19-24    
 10 Вторник  1 Петрово 3:9-11   2 Коринтяни 4:16-18  
 11 Сряда  Йоан 8:51   Исая 57:12, 13  
 12 Четвъртък  Лука 17:26-30   Псалм 94:19, 22 

 13 Петък  Исая 49:14-16   Молитвен час 
 14 Събота  Псалм 42:1-5   Залез: 17:04 ч. 

 15 Неделя     Йоан 12:35, 36   1 Йоаново 3:21-24  
   16  Понеделник  Псалм 90:14-17   Йоан 3:1-6   
 17 Вторник  Матей 11:12   Исая 59:20   
 18 Сряда  Римляни 2:17-24   Псалм 86:4-7   

 19 Четвъртък  Лука 8:16-18    Исая 54:7, 8, 10                 
 20 Петък  1 Петрово 4:12, 13   Молитвен час
 21 Събота  Псалм 92:1, 2, 13-15   Залез:  16:59 ч. 
 
 22 Неделя Исая 26:7-9   Лука 24:28-32  
 23 Понеделник Псалм 145:15-20   Матей 6:25, 26    
  24 Вторник Псалм 90:12-17   Исая 63:9 
 25 Сряда     Неемия 9:10-12   Псалм 24:3-5    
 26 Четвъртък 2 Коринтяни 5:9, 10   Римляни 1:16-17  
 27 Петък Второзаконие 11:13,14,11 Молитвен час  
 28 Събота Марк 3:1-5   Залез: 16:55 ч.
      

 29 Неделя Йоан 8:12     Псалм 119:76, 77  
 30 Понеделник Притчи 7:1-3   Матей 6:27-32
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

  ДЕКЕМВРИ

      1     Вторник Римляни 2:17-24 Марк 2:16, 17   
 2 Сряда Исая 33:2 Псалм 86:1-8    
3 Четвъртък 1 Петрово 5:5-9 1 Йоаново 3:1-3  
 4 Петък Неемия 9:10-12 Молитвен час
 5 Събота Псалм 95:1-8 Залез: 16:53 ч.

     6 Неделя              Авакум 2:3, 4 1 Йоаново 3:21-23  
    7 Понеделник Исая 26:3, 4 1 Царе 25:6   
 8 Вторник Матей 7:7-12 Псалм 116:1-7
 9 Сряда Притчи 16:1-3 2 Коринтяни 8:9
 10 Четвъртък Еклисиаст 8:12 Псалм 7:9, 10   

 11 Петък Осия 6:1-3, 6 Молитвен час
 12 Събота Псалм 84:5-8 Залез: 16:53 ч.

 13 Неделя Марк 11:22-26 2 Коринтяни 7:1  
 14 Понеделник 1 Коринтяни 10:31-33 Псалм 116:12, 13 
 15  Вторник Притчи 24:19, 20 Еклисиаст 12:13, 14  
 16 Сряда Изход 19:5, 6 Втор. 15:7, 8, 10, 11  
  17 Четвъртък Матей 16:24-27 Псалм 18:28, 30, 31  
 18  Петък Исая 49:13-16 Молитвен час
 19 Събота Евреи 4:1-10 Залез: 16:55 ч.

 20 Неделя Римляни 12:1, 2 Псалм 41:1-3   
 21 Понеделник Матей 10:29-31 Амос 7:4-6
 22 Вторник Еклисиаст 11:9  Йоан 7:37, 38   
 23 Сряда Второзаконие 8:5-7 Исая 17:13, 14   
 24 Четвъртък Притчи 15:16, 33 Филипяни 3:7, 8  
 25 Петък Евреи 13:13-17 Молитвен час
 26 Събота  1 Летописи 16:29-36 Залез:  16:59 ч.

 27 Неделя 2 Коринтяни 13:5 Псалм 37:7-11     
   28 Понеделник  1 Йоаново 5:14, 15 Втор. 8:11-14, 17, 18
   29 Вторник Исус Навин 24:15 Римляни 15:13  
    30     Сряда Римляни 8:28, 31 Псалм 25:3-5      
    31 Четвъртък Притчи 3:21-23 1 Царе 7:3, 4, 12
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7 ноември
 за молитвен дом

в Монтреал, Канада
(стр.32)

5 декември
за литература
за Африка
(стр. 48)

Дарения от
първата събота

3 октомври
за Северната
централноамериканска  
мисия 
(стр. 6)


