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

Залези на слънцето
Програма за общообразователния час в събота след обед
Програма за сутрешно и вечерно богослужение
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Събота, 2 октомври 2021 г. е ден за всеобщ пост за молитва за 
лично освещение и за успеха на Божието дело.

Предговор
      Това тримесечие учениците в съботното училище по целия свят ще изуча-
ват Евангелието според Павел, както е разкрито в посланието му до галатяни-
те. Какво можем да научим от това кратко, но силно послание?
      „(В Галатия) мнозина учеха, че е необходимо да се спазват еврейските оби-
чаи и церемонии; че само спазването на закона, без вяра в кръвта на Христос,  
било достатъчно за спасение.“  Деянията на апостолите, с. 250
     „Павел умоляваше всички, познали по-рано в живота си Божията сила, 
да възвърнат първата си любов към евангелската истина. С неоспорими ар-
гументи той изложи пред тях привилегията да бъдат свободни мъже и жени в 
Христос, чрез чиято изкупителна жертва всички, напълно предали Му се, биват 
облечени с дрехата на Неговата правда. Той зае становището, че всяка душа, 
желаеща да бъде спасена, трябва да има истински и личен опит в Божиите 
неща.“ Пак там, с. 173
       „Апостолът разбра, че за да бъдат вярващите в Галатия спасени от заплаш-
ващите ги опасни влияния, трябваше да се предприемат най-решителни мерки 
и да се дадат най-острите предупреждения.“ Пак там, с. 172
      „Изкупление в Христос означава да престанем да нарушаваме Божия закон 
и да се освободим от всеки грях; никое сърце, което е във вражда с Божия 
закон, не може да е в хармония с Христос, Който пострада на Голгота, за да 
защити и възвеличи закона пред Вселената.“ Вяра и дела, с. 74
      „Проливащата се кръв (на Христос), Неговото сломено тяло, удовлетворя-
ват изискванията на нарушения закон и по този начин Той поставя мост над 
пропастта, която е направил грехът. Той пострада в плът, за да може със Свое-
то наранено и сломено тяло да покрие беззащитния грешник. Победата, спе-
челена при смъртта Му на Голгота, разби завинаги обвинителната сила на Са-
тана над Вселената и смълча обвиненията му, че саможертвата е невъзможна 
за Бог и следователно не е от съществено значение за човешкото семейство.“ 
Божията удивителна благодат, с. 153
     „Бог желае планът на небето да бъде осъществен и небесният божествен 
ред и хармония да доминират във всяко семейство, във всяка църква и във 
всяка институция. Проникнеше ли тази любов в обществото, щяхме да видим 
прилагането на благородните принципи в християнската изтънченост и учти-
вост и в християнско милосърдие към изкупените с Христовата кръв. Ще се 
види духовна промяна във всички наши семейства, в нашите институции, в 
нашите църкви. Когато тази промяна се осъществи, тези представителства ще 
станат инструменти, чрез които Бог ще предава небесна светлина на света и 
така чрез божествена дисциплина и обучение, ще подготви мъже и жени за 
небесното общество. Исус отиде да приготви жилища за онези, които се при-
готвят чрез Неговата любов и благодат за обиталищата на блаженството.“ Пак 
там, с. 250.
      Господ да ни помогне да бъдем между онези, които наистина оценяват тази 
привилегия!
                         Съботно-училищен отдел към Генералната конференция
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                                                                           2 ОКТОМВРИ 2021 г.

Дарения от първата събота
за изграждане на църква в Одеса, 
Украйна

      Одеса, четвъртият по големина град 
в Украйна, има население от 1,017,699 
(2020) жители. Разположен на североза-
падния бряг на Черно море на кръстопъ-
тя на Европа, Близкия изток и Азия, този 
мултикултурен транспортен център е известен със своите курорти, плажове 
и почивни комплекси. Одеса привлича голям брой туристи, особено през 
лятото. Пристанищният град е и основен научен и образователен център на 
страната, привличащ студенти както от Украйна, така и от чужбина.
     В исторически план, доминиращата религия в Одеса отдавна е пра-
вославието, но и други християнски деноминации, както и юдаизмът, са 
многобройни. Съвсем очевидно е, че този град има много възможности за 
проповядване на Евангелието. Благоприятното време приключва, а трябва 
да се свърши толкова много работа за спасението на душите! Вестта на 
Реформацията напредва в Одеса и интересът нараства. Има членове на 
църквата и хора, които търсят истината, а през есента на 2018 г. служи-
тел със семейството си се премести в Одеса, за да извърши допълнителна 
мисионерска работа. И все пак за съжаление все още нямаме постоянно 
място за богослужение. 
     Скъпи братя и сестри, любезно ви молим да подкрепите с молитвите 
си (Лука 10:2) провъзгласяването на вечното Евангелие в нашия град. Гос-
подната служителка също така дава навременни послания, които са осо-
бено важни, като се има предвид Одеса: „Специално дело предстои да се 
извърши в местата, където хората постоянно идват и си отиват. Христос 
работеше в Капернаум през по-голямата част от Своето време, защото това 
бе място, посещавано от много пътуващи, идващи и отиващи си, а някои от 
тях често пъти и оставаха за известно време там.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 136
     „Светлината идва: „Вървете напред, влезте в нови територии и служещи-
те ангели ще вървят пред вас. (…) Издигнете паметници в скромни молит-
вени домове и осигурете място за малкото стадо на Господа, което ще бъде 
изгонено от номиналните църкви.“ Писма и ръкописи, кн. 14, Писмо 260, 1899. 
     Вярваме, че за спасението на мнозина Бог желае да установи фар на 
истината в Одеса; следователно молим   вашите щедри дарения за постро-
яването на молитвен дом в нашия град. Благодарим предварително на вас 
и на Господ и се молим Той да благослови изобилно всички ви.
                                                     Вашите братя и сестри от Одеса

               Урок 1  2 октомври 2021
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     Урок 1                                                                              2 октомври 2021 г.

Обръщането и призоваването на Павел
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Да им отвориш очите, та да се обърнат 
от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да 
приемат прощение на греховете си. (Деяния 26:18 първата част)
 
      „Отсред най-ожесточените и безмилостни преследвачи на Христовата 
църква се появи най-способният защитник и най-успешният вестител на 
Евангелието.“ Скици от живота на Павел, с. 9

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 50-55 (12. От преслед-
вач – ученик; 13. Дни на подготовка -  отначало до „Павел със своята строга 
решителност и неотслабващ кураж притежаваше точно качествата, необходими 
на ранната църква.“)

Неделя                                                                                     26 септември

1. С УСЪРДНА ЯРОСТ

а. Кой беше Савел от Тарс и каква заблудена мисия ревностно про-
веждаше? Филипяни 3:5, 6; Деяния 26:4,5, 9-11

      „(Савел) нямаше лично познание за Исус от Назарет и мисията Му, но 
лесно възприе презрението и омразата на равините към Един, който беше 
така далеч от изпълнение на амбициозните им надежди; и след смъртта 
на Христос ревностно се съедини със свещеници и управители в преслед-
ване на Неговите последователи като отхвърлена и презряна секта.“ Скици 
от живота на Павел, с. 10

б. И все пак, коя сцена по някакъв начин беше смутила ума на Савел? 
Деяния 6:8-12; 7:57-60

      „Нямаше разрешена законна присъда над Стефан, но римските власти 
бяха подкупени с голяма сума пари, за да не разследват случая. Савел 
изглеждаше, че е изпълнен с яростна ревност при сцената на процеса и 
смъртта на Стефан. Изглеждаше ядосан от собствените си тайни убежде-
ния, че Стефан беше почетен от Бога, тъкмо когато беше опозоряван от 
хората.“ Пак там, с. 20
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Понеделник                                                                           27 септември

2. НЕОЧАКВАНО ЗАДЪРЖАН

а. Обяснете перспективата и целта на Савел по пътя към Дамаск. Де-
яния 9:1, 2

      „Савел беше високо оценен от евреите за ревността му в преследва-
не на вярващите. След смъртта на Стефан той беше избран за член на 
съвета на Синедриона при обсъждане на участието, в което трябваше да 
действа в този случай. Този учен и ревностен равин беше мощен инстру-
мент в ръката на Сатана за провеждане на бунта му срещу Божия Син.“ 
Скици от живота на Павел, с. 20
      „Савел щеше да пътува за Дамаск по своя собствена работа, но беше 
решил като отиде да осъществи двойна цел чрез издирване на всички вяр-
ващи в Христос. За тази цел получи писма от първосвещеника да чете в 
синагогите, които го упълномощаваха да залавя всички, които бяха запо-
дозрени, че са вярващи в Исус, и да ги изпрати чрез пратеници до Еруса-
лим – там да бъдат разпитани и наказани.“ Пак там, с. 21

б. Какво внезапно спря яростта на Савел и как реагира той със страх? 
Деяния 9:3-5 (първата част)

в. Какво беше шокиран да открие Савел? Деяния 9:5 (средната част)

     „Какво унижение беше за Павел да знае, че през всичкото време беше 
използвал силите си срещу истината, мислейки, че върши Божия служба, 
преследвайки Христос. Когато Спасителят се откри на Павел в светлите 
лъчи на славата Си, той се изпълни с отвращение към работата си и към 
себе си. Силата на Христовата слава можеше да го унищожи, но Павел 
беше пленник с надежда. Той беше физически ослепен от славата от при-
съствието на Този, Когото беше похулил, но това беше, за да може да има 
духовно зрение, да може да бъде събуден от летаргията, която беше при-
тъпила и заглушила възприятията му. Събудената му съвест сега работе-
ше със себеобвиняваща се енергия. Ревността за работата му, настой-
чивата съпротива срещу светещата върху него светлина чрез Божиите 
вестители сега донесоха осъждение на душата му.“ Библейски коментар, 
т. 6, с. 1058

               Урок 1  2 октомври 2021
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Вторник                                                                                  28 септември

3. СЪБУДЕН КАТО ОТ СЪН

а. Какво имаше предвид Исус чрез заключителната Си забележка? Де-
яния 9:5 (последната част)

      „Спасителят бе говорил на Савел чрез Стефан, чиито ясни свидетел-
ства не можеха да бъдат оспорени. Ученият евреин бе видял лицето на 
мъченика да отразява сиянието на Исусовата слава, “като че беше лице 
на ангел” (Деян. 6:15). Той бе наблюдавал отношението на Стефан към 
неприятелите му и прощението му към тях. Свидетел бе и на твърдостта 
и доброволното смирение на мнозина, които по негова инициатива бяха 
мъчени и изкушавани. Виждал бе дори някои да се разделят с живота с 
радост заради вярата си.
     Всички тези неща бяха поразили Савел. Понякога той бе чувствал в 
ума си почти непреодолимото убеждение, че Исус е обещаният Месия. 
В такива случаи се бореше по цяла нощ срещу това убеждение.“ Деяния 
на апостолите, с. 51, 52
     „Всяко усилие да се спре напредъка на Евангелието има за резултат по-
ражение и страдание за противника. Рано или късно собственото му сърце 
ще го осъди; ще открие, че наистина е ритал срещу остен.“ Ривю енд херълд, 
16 март 1911

б. Как реагира Савел, след като видя, че е сгрешил? Деяния 9:6 (пър-
вата част)

      „(Савел) беше изпълнен с горчиво разкаяние.  Вече не се възприемаше 
като праведен, но като осъден от закона в мисли, в дух и дела. Видя се 
грешник, напълно загубен, без Спасителя, Когото беше преследвал.“ Биб-
лейски коментар, т. 6, с. 1058

в. Какво последва в преживяването на Савел? Деяния 9:6 (последна-
та половина), 9

     „В дните и нощите на слепота той (Савел) имаше време за размишление 
и се хвърли съвсем безпомощен и безнадежден върху Христос, единстве-
ният, Който можеше да го опрости и го облече с праведност.“ Пак там
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Сряда                                                                                       29 септември

4. РЕШИТЕЛНА ПРОМЯНА В ДАМАСК

а. Как Христос благослови Савел в Дамаск? Деяния 9:10, 15-18; 22:13-16

      „Колко различно беше влизането му в този град от това, което (Савел) 
бе очаквал! С гордо задоволство бе наближавал Дамаск, очаквайки при 
пристигането си да бъде посрещнат с показност и похвали поради чест-
та, оказана му от първосвещеника, и голямата ревност и проницателност, 
които бе проявил в издирването на вярващи, за да ги води като пленници 
в Йерусалим, там да бъдат осъдени и наказани без милост. (…) Бе решил, 
че никакъв християнин не трябва да избяга от неговата бдителност. Ще 
разпитва мъже, жени и деца относно вярата им и онези, с които бяха свър-
зани. Ще влиза в къщи със сила да хваща обитателите им и да ги изпраща 
като затворници в Йерусалим.
     Но как различна бе сцената от това, което бе очаквал! Вместо владеене 
на сила и получаване на чест, самият той все едно че бе затворник, лишен 
от зрение и зависещ от воденето на придружителите му. Безпомощен и 
измъчен от угризение на съвестта, чувстваше се осъден на смърт. (…)
     Изглеждаше, че е крайно изключен от човешко съчувствие; и той раз-
мишляваше и се молеше с напълно съкрушен и разкаян дух.
      Тези три дни бяха като три години за слепия и с угризение на съвестта 
евреин.“ Скици от живота на Павел, с. 25, 27
     „Вярата на Савел бе строго изпитана през трите дни на пост и молитва 
в къщата на Юда в Дамаск. Той бе напълно сляп и в крайна тъмнина на 
ума относно това какво се изискваше от него. (…) В своята несигурност и 
страдание викаше сериозно към Бога.“ Пак там, с. 29
    „Савел стана начинаещ ученик. В светлината на закона се виждаше 
грешник. Виждаше, че Исус, Когото в невежеството си бе считал за измам-
ник, е авторът и основата на религията на Божия народ от дните на Адам 
и завършителят на вярата, сега така ясна на осветления му поглед. (…)
    В светлината на моралния закон, когото той самият беше вярвал, че 
ревностно спазва, Савел се видя най-големия грешник. Той се покая, умря 
за греха, стана послушен на Божия закон, упражни вяра в Исус Христос 
като негов Спасител, беше кръстен и проповядваше Исус така искрено и 
ревностно, както някога Го беше отхвърлял.“ Пак там, с. 30, 31
    „Забележителното обръщане на Савел изявява по един поразителен 
начин чудотворната сила на Христос в осъждане на ума и сърцето на чо-
века.“ Пак там, с, 27
     „Гонителят Савел прие християнството и стана Павел, апостола на езич-
ниците.“ Пророци и царе, с. 361
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Четвъртък                                                                                30 септември

5. БОЖЕСТВЕНО ПЪЛНОМОЩНО

а. Обяснете специалното призвание дадено на Савел, чието еврейско 
име означава „търсил, молил“, а по-късно беше известен с името му 
като римски гражданин „Павел“, което означава „малък“ или „смирен“. 
Деяния 26:16-18

б. Коя централна тема трябваше да изтъква той и защо? Галатяни 1:3

      „Благодат да бъде на вас“. (Ефес. 1:2) Всичко дължим на Божията свобод-
на благодат. Благодатта в завета нареди нашето осиновяване. Благодатта в 
Спасителя осъществи нашето изкупление, нашето обновление и нашето из-
дигане до наследство с Христос. Бог ни обикна не защото ние първо Го обик-
нахме; но „докато още бяхме грешници“, Христос умря за нас. (. . .) Въпреки 
че с непослушанието си сме заслужили Божието неодобрение и осъждане, 
все пак Той не ни е изоставил, оставяйки ни да се преборим със силата на 
врага. Небесни ангели водят нашите битки за нас и в сътрудничество с тях 
можем да победим силите на злото. 
      Никога не бихме могли да научим значението на тази дума „благодат“, ако 
не бяхме паднали. Бог обича безгрешните ангели, които вършат Неговата 
служба и се подчиняват на всички Негови заповеди, но Той не им дава бла-
годат. Тези небесни същества не знаят нищо за благодатта. Те никога не са 
имали нужда от нея, защото никога не са съгрешавали. Благодатта е харак-
терно качество на Бог, проявено към недостойните човешки същества. Сами-
те ние не я търсихме, но тя беше изпратена в търсене на нас. Бог се радва да 
дари тази благодат на всички, които жадуват за нея, не защото сме достойни, 
а защото сме толкова крайно недостойни. Нашата нужда е квалификацията, 
която ни дава увереност, че ще получим този дар. 
      Божието даване на благодат очаква търсенето на всяка грешна душа. Тя 
ще излекува всяка духовна болест. Чрез нея сърцата могат да бъдат очисте-
ни от всякакво оскверняване. Това е евангелското средство за всеки, който 
вярва.“ В небесните места, с. 34

Петък                                                                                          1 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как може Господ да ми изпраща угризения на съвестта, както напра-
ви на Савел?

2. Какво се случва, когато или приемем, или отхвърлим тези угризе-
ния на съвестта?

3. Как Господ иска да извлека полза от ранната опитност на Савел?
4. Защо трите дни на слепота бяха така съществени за бъдещето на 

Савел?
5. Как мога да бъда насърчен от централната тема на посланието на 

Павел?
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     Урок 2                                                                                9 октомври 2021 г.

До църквите в Галатия
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Който даде себе си за нашите грехове, за 
да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и 
Отец, Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин. (Галатяни 1:4, 5)

      „Онези, които го чуха, разбраха, че той е бил с Исус. Надарен със 
сила отгоре, той бе способен да сравнява духовните неща с духовни и да 
събаря крепостите на Сатана. Сърцата биваха трогвани от представянето 
на Божията любов, разкрита чрез жертвата на Неговия единороден Син, и 
мнозина стигнаха до въпроса: “Какво да сторя, за да се спася?” Деяния на 
апостолите, с. 93

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 55-57 (13. Дни на под-
готовка -  отначало до „Павел реши да не знае нищо, освен Исус Христос, и то 
разпнат (1 Кор. 2:2), с. 172, 173 – от „Важен урок  за всеки Христов проповедник е 
да приспособява своята работа към състоянието на онези, които се старае да бла-
гослови“ до „Павел се съобразяваше във всичките си работи сред езичниците“)

Неделя                                                                                         3 октомври

1. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРЯХ

а. Как представи Павел посланието си до галатяните? Галатяни 1:1-5 

      „Павел и неговите сътрудници проповядваха учението за оправдание 
чрез вяра в изкупителната жертва на Христос. Те представиха Христос, 
Който, виждайки безпомощното състояние на падналия човешки род, дой-
де да изкупи мъже и жени за живот на послушание към Божията воля, като 
плати наказанието за непослушанието.“ Деяния на апостолите, с. 93
      „Като даде живота Си за живота на света, Христос направи мост над 
пропастта, която беше направил грехът, присъединявайки тази проклета 
земя към небесната вселена като част от нея. Бог избра този свят да бъде 
арена на Своите мощни благодатни дела. Когато осъдителната присъда 
висеше над нея поради бунта на обитателите ѝ, когато облаците на гнева 
се натрупваха поради престъпването на Божия закон, на небето се чу тайн-
ствен глас: „Ето, дойдох (. . .) да изпълня волята Ти, Боже“ (Псалм 40: 7, 
8). Нашият Заместник и Гарант дойде от небето, заявявайки, че е донесъл 
със Себе Си огромния и безценен дар на вечния живот.“ Този ден с Бога, с. 84
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Понеделник                                                                                4 октомври

2. ОБЪРКВАНЕ, ПОКВАРЕНОСТ, ЗЛОСЛОВИЕ

а. Какво се беше случило в Галатия, което причини загриженост на 
Павел? Галатяни 1:6, 7

      „Докато се бавеше в Коринт, Павел имаше причина сериозно да се опа-
сява за някои от вече установените църкви. Под влиянието на фалшиви 
учители, издигнали се сред вярващите в Йерусалим, разделение, ерес и 
поквара бързо бяха спечелили почва сред вярващите в Галатия. Тези фал-
шиви учители смесваха еврейските традиции с истините на Евангелието. 
Пренебрегвайки решенията на общия съвет в Йерусалим, те убеждаваха 
новоповярвалите езичници да съблюдават церемониалния закон.
     Положението бе критично. Въведените злини заплашваха бързо да уни-
щожат църквите в Галатия.
    Павел беше покъртен от сърце и душата му бе разтревожена от това 
открито отстъпление на ония, които вярно бе поучавал в принципите на 
Евангелието. Веднага писа до измамените вярващи, излагайки приетите 
от тях фалшиви теории и с голяма строгост укори отстъпилите от вярата.“ 
Деяния на апостолите, с. 171

б. Какво може да стане причина да се случат такива неща? Притчи 
16:28; Амос 2:4

     „В почти всяка църква имаше членове, които бяха евреи по рождение. 
До тези новоповярвали еврейските учители намираха готов достъп и чрез 
тях спечелиха влияние над църквите. Беше невъзможно чрез библейски  
аргументи да се отхвърлят доктрините, преподавани от Павел; затова те 
прибягнаха до най-безскрупулни мерки, за да противодействат на влия-
нието му и да отслабят авторитета му. Те заявиха, че той не е бил ученик 
на Исус и не е получил поръка от Него; но се е осмелил да преподава док-
трини, пряко противоположни на тези, които бяха проповядвани от Петър, 
Яков и другите апостоли. Така пратениците на юдаизма успяха да отчуж-
дят много от християните, обърнали се от своя учител в Евангелието. След 
като спечелиха тази точка, те ги подтикнаха да се върнат към спазването 
на церемониалния закон, като от съществено значение за спасението. Вя-
рата в Христос и подчинението на закона от десетте заповеди се считаха 
за второстепенни. Разцепление, ереси и поквара бързо печелеха почва 
сред вярващите в Галатия.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1108
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Вторник                                                                                      5 октомври

3. СЛЕДВАНЕ БОЖИЯ ПЪТ

а. Защо всички трябва да се вслушваме в силните думи, които Павел 
беше принуден да заяви към църквите в Галатия? Галатяни 1:8, 9

      „Мнозина бяха измислили свое собствено евангелие по същия начин, 
както бяха заместили своя собствен закон за Божия закон.“ Ривю енд херълд, 
3 септември 1901 
      „За необновеното естество да се замести светостта на сърцето и живо-
та с външни форми на религия е все още толкова приятно, колкото беше 
и в дните на еврейските учители. Днес, както и тогава, има фалшиви ду-
ховни водачи, чиито учения мнозина слушат с готовност. Това са изпитани 
средства на Сатана да отклони умовете от надеждата за спасение чрез 
вяра в Христос и послушание към Божия закон. Във всеки век върховни-
ят неприятел приспособява своите изкушения към предразсъдъците или 
склонностите на тези, които се опитва да измами. В апостолските времена 
подведе евреите да издигнат церемониалния закон и да отхвърлят Хрис-
тос. В наши дни измамва мнозина, изповядващи се за християни с претен-
цията, че почитат Христос, да презрат моралния закон и да поучават, че 
неговите предписания може да се пристъпват безнаказано. Дълг е на все-
ки Божи служител да устоява твърдо и решително на тези изопачители на 
вярата и чрез словото на истината да излага безстрашно техните грешки.“ 
Деяния на апостолите, с. 173

б. Обяснете позицията на Павел като Божи служител и как тя напом-
ня за Христовите думи в планинската проповед. Галатяни 1:10; Лука 
6:26, 22, 23 (първата половина)

      „Божията истина никога не е популярна в света. Плътското сърце ви-
наги се противи на истината. Благодаря на Бога, че трябва да отхвърлим 
любовта на света, гордостта на сърцето и всичко, което води до идолопо-
клонство, за да станем последователи на Човека от Голгота. Онези, които 
се подчиняват на истината, никога няма да бъдат обичани или почитани 
от света. Когато живееше в смирение сред човешките чада, божественият 
Учител изрече следните думи: „Ако някой иска да дойде след Мене, нека 
се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека Ме последва.“ Той 
стремеше ли се към човешки похвали и почести? О, не! Тогава ние ще се 
стремим ли към почит и похвали от светски хора?
     Онези, които нямат любов към Бога, не могат да обичат и Божиите 
чада.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 398, 399
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Сряда                                                                                           6 октомври

4. ОСНОВАНИ ВЪРХУ СКАЛАТА

а. Как беше установена вярата на Павел в Исус - и макар че може да не 
сме срещнали Христос по видим начин, както апостолът, върху какво 
трябва и нашата вяра подобно да бъде твърдо основана?  Галатяни 
1:11, 12; Римляни 16:25-27 

     „Подтикнат бе чрез полученото от самия Бог наставление да преду-
преждава и увещава галатяните по такъв тържествен и решителен начин. 
Писа без колебание и съмнение, но с уверението на твърдо убеждение и 
абсолютно знание.“ Деяния на апостолите, с. 172      
     „Творческата сила, която създаде света, се съдържа в Божието слово. 
Това слово дава сила и живот. Всяка заповед е едно обещание и ако се 
приеме от волята и се погълне от душата, тя носи със себе си живота 
на Безконечния. Тя променя човешкото естество и пресъздава душата  в 
Божи образ.
      Така праведният живот се поддържа по следния начин. „Не само с хляб 
ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Мат. 4:4).“ 
Възпитание, с. 133

б. Защо Павел набляга върху преобразяването на живота, включено 
в призванието му? Галатяни 1:1, 13-16

      „Чрез усилието да спечели доверието на своите братя в Галатия Павел 
защити поста си на Христов апостол. Заяви, че сам е апостол, “понеже аз 
нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез открове-
ние от Исуса Христа”. Не от хора, но от най-високия Авторитет в небето бе 
получил той своето поръчение и постът му бе признат от общия съвет в 
Ерусалим, с чието решение Павел се съобразяваше във всичката си рабо-
та сред езичниците.
      На отричащите неговото апостолство той представи доказателство, че 
не бе “в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли”, не за да издигне 
себе си, но да се възвеличи Божията благодат (2 Кор.11:5). Опитващите 
се да омаловажат неговото призвание и дело се бореха срещу Христос, 
чиято благодат и сила бяха изявени чрез Павел. Апостолът бе принуден 
поради съпротивата на неприятелите си да потвърди решително своя пост 
и авторитет.“ Деяния на апостолите, с. 173
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Четвъртък                                                                                    7 октомври

5. САМ С БОГА

а. Обяснете Божието ръководство скоро след обръщането на Павел - 
и какво можем да научим за ползата от него. Галатяни 1:17; Йов 22:21 

     
 „Като продължаваше да призовава своите смаяни слушатели “да се пока-
ят и да се обръщат към Бога като вършат дела, съответни на покаянието 
си” (Деяния 26:20), той “се засилваше още повече и преодоляваше юдеи-
те, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос”. Но мнози-
на вкоравиха сърцата си, отказвайки да отговорят на неговата вест и скоро 
изумлението им от новата му вяра се превърна в мощна омраза - същата 
омраза, която изпитваха към Исус.
      Надигна се толкова силна опозиция, че на Павел бе забранено да про-
дължи работата си в Дамаск. Един вестител от небето му каза да замине 
за известно време и той “замина за Арабия” (Гал. 1:17), където намери 
безопасно убежище.
    Тук, в самотата на пустинята, имаше добра възможност за спокойно 
изследване и размисъл. Огледа внимателно миналите си преживявания и 
се покая истински. Търсеше Бога от все сърце и не се успокои, докато не 
получи уверение, че покаянието му е прието и грехът му - простен. Копне-
еше за уверение, че Исус ще бъде с него в бъдещата му служба. Очисти 
душата си от предразсъдъците и традициите, оформяли досега живота му, 
и получи наставление от Извора на истината. Исус общуваше с него и го 
утвърждаваше във вярата, изливайки върху му богата мярка от мъдрост и 
благодат.
      Когато човешкият ум се свърже с Божия, ограниченият - с Всемогъщия, 
влиянието върху тяло, ум и душа надхвърля всякакви граници. При такова 
общуване се получава най-висшето образование. Това е собственият на-
чин на Бога да поучава.“ Деяния на апостолите, с. 56

Петък                                                                                         8 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо е важно всички да знаят основната цел на мисията на Хрис-
тос?

2. Как често се повтаря днес отношението, което Павел срещна в Га-
латия?

3. Какъв е често скритият мотив зад критиката сред Божия народ?
4. Защо и как Павел защити своя авторитет като апостол на Хрис-

тос?
5. Как мога да наредя да имам период на по-голямо спокойствие на-

саме с Бога?

               Урок 2  9 октомври 2021                Урок 3  16 октомври 2021
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     Урок 3                                                                           16 октомври 2021 г.

Насочен към Антиохия
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Но Той ми рече: Иди, защото ще те пратя 
далеч между езичниците. (Деяния 22:21)

      „Колко действат така, защото наистина осъзнават опасността, надви-
снала над грешниците? Колко поемат онези, за които знаят, че са в опас-
ност, и ги представят пред Бога в молитва и моление да ги спаси?“ Свиде-
телства към църквата, т. 6, с. 350

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 57 – 58 (13. Дни на 
подготовка – от „В по-късната си служба той никога не забрави източника на 
своята мъдрост и сила“ до края); с. 68-70 (16. Евангелска вест в Антиохия – 
отначало до „Така Господ му даде поръчение да навлезе в голямото мисионско 
поле на езическия свят“) 

Неделя                                                                                        10 октомври

1. РЕВНОСТЕН ДА СПОДЕЛИ ОБРЪЩАНЕТО СИ

а. Какво преживя Павел при повторното си явяване в Дамаск? Деяния 
9:22-25

      „Евреите не могат да се противопоставят на мъдростта на аргументи-
те му и затова правят заговор да смълчат гласа му със сила – единстве-
ния аргумент, който остава на тази загиваща кауза. Затова решават да го 
убият. Апостолът разбира тяхното намерение. Вратите на града са пазени 
бдително ден и нощ, за да се пресече пътят за бягството му. Безпокойство-
то на учениците ги привлича в молитва към Бога. Те почти не спят, защото 
са заети да намерят начини и средства за бягство на избрания апостол. 
Най-накрая измислят план през нощта да бъде спуснат от един прозорец и 
прехвърлен през стената в кош. По този унизителен начин Павел осъщест-
вява бягството си от Дамаск.“ История на изкуплението, с. 198

б. Къде отиде след това? Галатяни 1:18

      „Сега Павел се запътва към Йерусалим с желанието там да се запоз-
нае с апостолите и особено с Петър. С нетърпение очаква да се запознае 
с галилейския рибар, който е живял, молил се е и говорил с Христос на 
земята.“ Пак там
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Понеделник                                                                              11 октомври

2. ЕДНО СТРАННО ПРИЕМАНЕ

а. Опиши дългоочакваното запознанство на Павел с апостолите. Де-
яния 9:26-28

      „(Павел) се опита да се присъедини към братята си, апостолите; но 
голяма беше мъката и разочарованието му, когато установи, че няма да 
го приемат като един от тях. Те помнеха предишните му преследвания и 
го заподозряха, че се преструва, за да ги измами и унищожи. Наистина, 
те бяха чули за чудното му обръщане, но тъй като той веднага се оттегли 
в Арабия и не бяха чули нищо категорично за него по-нататък, те не бяха 
повярвали в слуха за голямата му промяна. 
      Варнава, който щедро беше допринесъл със своите средства за под-
държане на каузата на Христос и за облекчаване нуждите на бедните, 
беше запознат с Павел, когато той се противопостави на вярващите. Сега 
той излезе напред и поднови това познанство, чу свидетелството на Павел 
относно свръхестествено му духовно обръщане и опитността му от онова 
време. Той напълно повярва и прие Павел, хвана го за ръката и го заведе 
в присъствието на апостолите. Разказа опитността му, която току ще бе 
чул – че Исус лично се явил на Павел по пътя му към Дамаск; че е разго-
варял с него; че Павел е възстановил зрението си в отговор на молитвите 
на Анания и след това беше отстоявал в синагогата на града, че Исус е 
Божият Син. 
     Апостолите вече не се колебаеха. Те не можеха да се противят на Бога. 
Петър и Яков, които по това време бяха единствените апостоли в Еруса-
лим, подадоха дясната ръка на приятелство на някогашния яростен гонител 
на тяхната вяра. И сега той беше толкова обичан и уважаван, колкото преди 
се бяха страхували и го избягвали.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1058, 1059

б. Как беше приет от други в Йерусалим? Деяния 9:29

     „Павел бе уверен, че учителите на Израил, с които преди така добре 
се познаваше, бяха искрени и честни като самия него, но беше преценил 
погрешно духа на своите еврейски братя и надеждата му за тяхната бърза 
духовна промяна бе осъдена на горчиво разочарование. (…) Тъга изпълни 
сърцето му. С желание би дал живота си, ако би могъл да им предаде зна-
ние за истината.“ Деяния на апостолите, с. 57

               Урок 3  16 октомври 2021
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Вторник                                                                                  12 октомври

3. ВРЕМЕ ДА ДЕЙСТВА

а. Какво беше казал Господ на Павел във видение в Йерусалим? Де-
яния 22:17-21

      „Павел се колебае дали да напусне Йерусалим, без да убеди упоритите 
евреи в истинността на вярата си. Мисли си, че дори ако пожертва живота 
си за истината, това само ще уреди ужасната сметка, която пази в себе си 
за смъртта на Стефан. (…) Но отговорът е по-решителен, отколкото преди: 
„Тръгвай, защото ще те изпратя далеч между езичниците“. 
     Когато братята научават за видението на Павел и грижата на Бог за 
него, безпокойството им нараства, защото осъзнават, че той наистина е 
избран съд на Господа, който да занесе истината на езичниците. Те уско-
ряват тайното му бягство от Йерусалим, защото се страхуват, че евреите 
ще то убият.“ Изтория на изкуплението, с. 200

б. В резултат на тази ситуация, какво разказа Павел за това колко 
ограничено беше времето му сред учениците? Галатяни 1:19, 20, 22.

в. Как Бог се грижеше за Павел, като същевременно изглаждаше пътя 
за растежа на църквата в Юдея, Галилея и Самария? Галатяни 1:21; 
Деяния 9:30, 31

г. Разкажете историята за възхода и напредъка на църквата в Анти-
охия, търговския курортен главен град на Сирия. Деяния 11:19–26 
(първа част)

     „В многолюдния град Антиохия Павел намери прекрасно поле за рабо-
та, а неговата ученост, мъдрост и усърдие оказаха могъщо влияние вър-
ху обитателите и посетителите на този културен център. Наистина той бе 
най-подходящият помощник, от какъвто се нуждаеше Варнава.“ Деяния на 
апостолите, с. 69
    „Божието  намерение е избрани, посветени и талантливи работници 
да се установят в главните населени центрове, за да вършат публична 
дейност. Негова цел е и църковните членове, които живеят в тези градове, 
да използват дадените им от Бога таланти в душеспасителна работа.“ Пак 
там, с. 69, 70
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Сряда                                                                                          13 октомври

4. ЦЪРКВАТА В АНТИОХИЯ

а. Какво беше характерно за църквата в Антиохия? Деяния 11:26 (по-
следната част)

      „Именно в Антиохия учениците за първи път бяха наречени християни. 
Така бяха назовани, защото Христос бе главната тема на проповядване-
то, на учението и на разговорите им. Те постоянно разкриваха събитията, 
които се бяха случили в дните на Неговата земна служба, когато ученици-
те бяха благословени от личното Му присъствие. Неуморно пребъдваха в 
Неговите учения и в чудните Му лекувания. С треперещи устни и с насъл-
зени очи разказваха за агонията Му в градината, за предаването, разпита 
и екзекуцията, за издръжливостта и смирението, които бе претърпял, за 
оскърбленията и мъченията, нанесени от неприятелите Му, за богоподоб-
ната милост, която бе молил за преследващите Го. Възкресението, възне-
сението и делото Му в небето като Посредник за падналото човечество 
бяха теми, които те разкриваха с радост. С право езичниците ги нарекоха 
християни, тъй като проповядваха Христос и се молеха на Бога чрез Него.
        Господ им даде името християни, царско име, давано на всеки, който 
се присъедини към Христос.“ Деяния на апостолите, с. 69

б. Как Писанието разкрива името „християнин“ като почетен знак? 
Яков 2: 7; 1 Петрово 4:16, 14 

в. Живеейки в свят, в който преобладаващото мнозинство са невяр-
ващи, как можем да бъдем вдъхновени от ранните ученици? Деяния 
4:13

      „Тъй като (вярващите в Антиохия) живееха сред народ, който видимо 
отдаваше малко значение на нещата с вечна стойност, те се опитваха да 
привлекат вниманието на честните по сърце и да дадат положително сви-
детелство за Този, Когото обичаха и Комуто служеха. Научиха се в скром-
ната си служба да искат от Бога силата на Светия Дух, за да има успех 
Словото на живота. И така, в различните житейски поприща всекидневно 
свидетелстваха за своята вяра в Христос.“ Пак там

               Урок 3  16 октомври 2021
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Четвъртък                                                                             14 октомври

5. ПРОСЛАВЯНЕ  БОГА

а. Как можем да бъдем насърчени и мотивирани от доклада,  който 
църквите в Юдея получиха за работата на Павел? Галатяни 1:23, 24  

      „Апостол Павел казва на земната църква: „И славеха Бога поради мен“ 
(Галатяни 1:24). Няма ли да се стремим да живеем така, че и за нас да 
могат да се кажат същите думи? Господ ще осигури начини и средства на 
онези, които Го търсят с цяло сърце. Той желае да признаем божественото 
управление, като подготвяме територии за работа и начини, по които те да 
бъдат успешно евангелизирани.
    Нека проповедниците и евангелизаторите отделят повече време за се-
риозна молитва с онези, които са се посветили на истината. Помнете, че 
Христос винаги е  с вас. Господ е приготвил най-скъпоценни изяви на Своя-
та благодат, за да укрепи и насърчи искрените и смирени работници. Отра-
зете тогава върху другите светлината, която Бог е дал на вас. Които правят 
това, принасят на Господа, най-скъпоценна жертва. Сърцата на вярващи-
те, които носят добрата вест за спасение, горят от дух на хваление.“ Свиде-
телства към църквата, т. 6, с. 350, 351
    „Днес Божието дело на земята се нуждае от живи представители на 
библейската истина. Ръкоположените служители не са в състояние сами 
да изпълнят задачата за предупреждението на големите градове. Бог при-
зовава не само проповедниците, но също и лекари, медицински сестри, 
търговци на книги, библейски работници и други посветени миряни с раз-
лични таланти, познаващи Словото Божие и силата на Неговата благодат, 
да имат предвид нуждите на не предупредените градове. Времето тече 
бързо, а има още много да се върши. Всеки работник трябва да се активи-
зира, за да се използват явилите се възможности.“ Деяния на апостолите, с. 70

Петък                                                                                        15 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво трябва да науча от причината на Павел да се мести от място 
на място?

2. В моята сфера на влияние как мога да бъда повече както Варнава 
към Павел?

3. Какво мога да правя, за да помогна на моята местна църква да 
свети така, както тази в Антиохия?

4. Когато чета историята на Павел в Галатяни 1:11–24, какво трябва 
да заключа от това как той не роптаеше и не се оплакваше от всич-
ко, което всъщност страдаше?

5. Какво мога да позволя да ми попречи да прославям Бога по-пълно?
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    Урок 4                                                                            23 октомври 2021 г.

Израстване в хармония
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Тогава апостолите и презвитерите се съ-
браха да разискват този въпрос. (Деяния 15:6)

      „Разделителната стена между евреи и езичници беше премахната. Те 
повече не бяха в отделни стаи. Невярващите езичници се бяха съединили 
с вярващите евреи. Езичникът не изтласка евреите от първоначалното им 
положение, но  стана участник  в благословенията им. Така мисията на 
Христос беше изпълнена.“ Знамения на времето, 25 август 1887

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 70-73 (16. Евангелска-
та вест в Антиохия – от „Даде му службата да открие „тайната, която е била 
замълчана от вечни времена“ до края); с. 84-90  

Неделя                                                                                       17 октомври

1. ИЗПРАТЕН НА МИСИЯ

а. След едната година на Павел и Варнава в Антиохия как местната 
църква призна официално призванието им – увещавайки ги да влязат 
в нови полета? Деяния 13:1-3 На какво трябва да ни научи това?

     „Бог благослови щедро труда на Павел и Варнава през годината, ко-
гато те останаха с вярващите в Антиохия. Но дотогава никой от тях не бе 
ръкоположен за евангелската служба. (…) Преди да бъдат изпратени като 
мисионери в езическия свят, тези апостоли бяха тържествено посветени на 
Бога чрез пост, молитва и полагане на ръце.“ Деяния на апостолите, с. 70, 71
      „Място след място трябва да се посети; църква след църква трябва да 
бъде издигната. Тези, които са взели становище за истината, трябва да 
бъдат организирани в църкви, а след това проповедникът да премине към 
други също толкова важни полета.
      Веднага щом се организира църква, нека проповедникът накара члено-
вете да работят. Новосформираните църкви ще трябва да бъдат обучени. 
Проповедникът трябва да посвети повече време на обучението, отколкото 
на проповядването. Той трябва да научи хората как да разпространяват 
познанието за истината.“ Пасифик юниън рекордър, 24 април 1902

               Урок 4  23 октомври 2021                Урок 4  23 октомври 2021
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Понеделник                                                                               18 октомври

2. ПРЕДАВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

а. Какво можаха да свидетелстват Павел и Варнава за своите мисио-
нерски трудове? Деяния 14:27 Как трябва ние да искаме подобна оп-
итност днес? Захария 10:1

      „Да се положат решителни усилия за навлизане в нови полета на север, 
на юг, на изток и на запад.“ Евангелизъм, кн. 1, с. 13
      „Нашите проповедници не трябва да треперят над църквите, като счи-
тат църквите на определено място като тяхна специална грижа. И нашите 
църкви не трябва да чувстват ревнивост и че са пренебрегнати, ако не по-
лучават проповеднически труд. Те самите трябва да поемат бремето и да 
работят най-усърдно за душите. Вярващите трябва самите те да са твърдо 
вкоренени в Христос, за да дадат плод за Неговата слава. Като един човек 
трябва да се стремят да постигнат една цел - спасяването на души.
      Всички, които знаят истината, трябва да предават това знание на други. 
Сега трябва да обучим мъже и да ги поставим на работа, като им предоста-
вим всички възможности за предаване на истината. В това време има голя-
ма липса на работници. Голям брой мъже и жени може да бъдат поставени 
на работа.“ Запис на австралийската унионска конференция, 1 август 1902 г.
      „Скоро времето за работа ще отмине. Кой не иска да участва в това за-
ключително дело? Всички могат да вършат нещо.“ Исторически скици, стр. 173. 

б. Опишете предизвикателството, което в крайна сметка стигна до Па-
вел и Варнава - и как постъпиха те. Деяния 15:1, 2; Галатяни 2:1–5

     „Павел (. . .) описва посещението, което той направи в Йерусалим, за да 
осигури уреждане на самите въпроси, които сега са обсъждали църквите 
в Галатия, дали езичниците трябва да се подчинят на обрязването и да 
спазват церемониалния закон.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1108

в. Какво разгледа общото събрание на вярващите - и какъв пример ни 
дава това? Деяния 15:4-6

      „Братята трябва да се съветват заедно, защото ние сме точно толкова 
под контрола на Бог в една част от Неговото лозе, колкото и в друга.“ Сви-
детелства към църквата, т. 8, с. 201
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Вторник                                                                                    19 октомври

3. СЪБИРАНЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ ПО БОЖИЯТА ВОЛЯ

а. Как протече общият съвет на вярващите и какво заключиха? Гала-
тяни 2:7-10; Деяния 15:7-14, 19, 20

      „Посещението на Павел в Йерусалим беше единственият случай, в 
който той беше отстъпил на преценката на другите апостоли като по-ви-
сша от своята. Най-напред проведе частен разговор с водещите апостоли 
Петър, Яков и Йоан, на който бе разгледано значението и последиците на 
този въпрос от всички страни. С далновидна мъдрост той стигна до заклю-
чението, че ако тези хора могат да бъдат накарани да заемат правилно 
становище, всичко ще бъде спечелено. Ако той беше представил въпроса 
за първи път пред целия съвет, щеше да има различие в мненията. Сил-
ните предразсъдъци, които вече бяха се породили, защото той не беше 
наложил обрязване на езичниците, щяха да накарат мнозина да застанат 
срещу него. По този начин целта на посещението му щеше да се осуети и 
неговата ползотворност много ограничена. Но тримата водещи апостоли, 
срещу които не съществуваше такова предубеждение, след като сами взе-
ха правилно решение, представиха случая пред съвета и спечелиха съгла-
сието на всички за решението да се освободят езичниците от спазването 
на церемониалния закон.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1108 

б. Какъв отговор беше изпратен след това обратно до Антиохия? Де-
яния 15:22-31

в. Защо всички вярващи трябва да бъдат бдителни в молитвено 
изучаване и споделяне истините на Божието слово? 1 Петрово 
3:15; 2 Тимотей 2:15; 4:2-4

      „Във всяка епоха Сатана приспособява своите изкушения към предраз-
съдъците или наклонностите на хората. В апостолски времена той караше 
евреите да издигнат церемониалния закон и да отхвърлят Христос. Понас-
тоящем той подтиква много изповядващи се християни, под предлог на по-
читане на Христос, да пренебрегват моралния закон и да учат, че неговите 
заповеди могат да се нарушават безнаказано. Дълг на всеки верен Божи 
служител е да се противопостави твърдо и решително на тези изопачители 
на вярата и безстрашно да изложи грешките им чрез словото на истината.“ 
Скици от живота на Павел, с. 192
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Сряда                                                                                        20 октомври

КРИВА, КОЯТО ОТРАЗЯВА ПРОГРЕСА В ОБУЧЕНИЕТО 

а. Какво стана, когато Петър (идващ от Йерусалим, където трябваше 
да се справи с евреите и техните предразсъдъци) посети Антиохия? 
Галатяни 2:11–13

      „Ерусалим бе еврейската столица, място на най-пищен разкош и гор-
дост. Еврейските християни имаха пред очите си храма, който естествено 
отправяше мислите им към особените им привилегии като нация. Те виж-
даха, че християнската църква се отдалечава от церемониите и традиции-
те на юдаизма. Разбираха, че особената святост, придадена на еврейските 
обичаи, ще се изгуби в светлината на новата вяра. Затова мнозина про-
тестираха срещу Павел, главния виновник за промяната. Дори и не всички 
ученици бяха готови да приемат с готовност решението на Съвета. Някои 
държаха за церемониалния закон. Те не бяха благосклонни към Павел, 
защото смятаха, че неговото мнение относно задължителността на еврей-
ския закон бе много либерално.
      Обширните и далеч достигащи решения на общия съвет спечелиха до-
верието на вярващите езичници и Божието дело процъфтяваше. (…)
      Когато по-късно Петър посети Антиохия, той спечели доверието на мно-
зина чрез благоразумното си отношение към новоповярвалите езичници. 
Известно време действа според дадената му от небето светлина. Дори 
надви естествения си предразсъдък и сядаше на трапеза с тях. Но когато 
от Йерусалим дойдоха някои привързани към церемониалния закон евреи, 
Петър, без добре да разсъди, промени своето поведение спрямо обър-
натите във вярата езичници. Като него “лицемерстваха и другите юдеи, 
така щото и Варнава се увлече от лицемерието им”. Слабостта, проявена 
от онези, които бяха уважавани и обичани като водители, остави тягостно 
впечатление в паметта на вярващите езичници. Църквата беше заплаше-
на от разделение.“ Деяния на апостолите, с. 88, 89

б. Как Павел оправи въпроса? Галатяни 2:14 

       „Но Павел, който видя подкопаващото влияние на фалша в църквата 
чрез двойната роля на Петър, го укори открито, че прикрива собствените 
си чувства.“ Деяния на апостолите, с. 89
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Четвъртък                                                                             21 октомври

5.  УРОК ЗА ВСИЧКИ

а. Какво трябва да научим от начина, по който Петър прие укора на 
Павел – и защо напомнянето беше направено публично? Псалм 141:5; 
Притчи 27:5

     „В Антиохия Петър се провали в принципите на почтеността. Павел 
трябваше да се съпротиви на рушителното му влияние лице в лице. Това е 
записано, за да може да бъде от полза за други, и че урокът може да бъде 
сериозно предупреждение за мъжете на високи постове, за да не се прова-
лят в непочтеност, но да се придържат към принципа. (. . .)
      Дано Бог даде на всеки човек да осъзнае своята безпомощност и не-
способност да насочва лодката си правилно и безопасно в пристанището. 
Благодатта на Христос е от съществено значение всеки ден. Само Него-
вата несравнима благодат може да спаси нозете ни от падане.“ Библейски 
коментар, т. 6, с. 1108, 1109
       „Петър видя грешката си и веднага се зае, доколкото беше по силите 
му, да поправи извършеното зло. Бог, който знае края от началото, допусна 
изпитаният апостол да разкрие тази слабост на характера си, за да може 
да види, че в него няма нищо, с което би могъл да се похвали. Дори и 
най-добрият човек, ако се остави на себе си, ще сгреши в съжденията си. 
Бог видя също, че в бъдеще някои щяха да бъдат така измамени, че да 
приписват на Петър и на претендиращите за негови наследници по-големи 
прерогативи, принадлежащи само на Бога. А този доклад за слабостта на 
апостола трябваше да остане като доказателство за неговата склонност 
да греши и за факта, че в никой случай не бе над другите апостоли.
      Колкото са по-големи отговорностите на човека и колкото са по-големи 
възможностите му да ръководи и контролира, толкова по-голяма ще бъде 
вредата, ако не следва внимателно пътя на Господа и не работи в съгла-
сие с решенията, взети от общото тяло на вярващите в обединения съвет.“ 
Деяния на апостолите, с. 89

Петък                                                                                        22 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво трябва да научим от привидно краткото време, когато Павел 
беше в Антиохия?

2. Защо Бог насочва хората Си понякога да се събират, а понякога да се 
разпръскват? 

3. Какво мога да науча, когато съвет от вярващи вземе решение различно 
това, което съм се надявал? 

4. Как мога да бъда в опасност да се подхлъзна в капана, в който Петър 
се хвана?

5. Какво трябва да помня, ако бъде изобличен като Петър, дори публично?
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     Урок 5                                                                                30 октомври 2021 г.

Живеене напълно чрез благодат
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз 
живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тяло-
то, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и пре-
даде Себе Си за мене. (Галатяни 2:20)

     „Истинската вяра присвоява Христовата праведност и грешникът е на-
правен победител с Христос; защото е направен участник в божественото 
естество и по този начин божественото и човешкото са обединени.“ Божия-
та удивителна благодат, с. 117

Препоръчвани четива: Свидетелства за църквата, т. 5,с. 211-223 (гл. 24 
Апел – от „Тук трябва да започне делото за мнозина“ до „Трябва да живеем чрез 
вяра, насочена към Божия Син.“)

Неделя                                                                                       24 октомври

1. БОЖИЯТА ОБНОВЯВАЩА БЛАГОДАТ

а. Как Павел представя Божията благодат в плана на спасението и от-
ношението, с което трябва да я приемем? Галатяни 2:15-18; Ефесяни 
2:8-10

     „Главният Пастир е Съдия и илюстрира великите принципи, които тряб-
ва да регулират процедурите по разплащане със слугите Му, които са оп-
равдани с вяра, съдени по делата им. Вярата действа чрез любов и пре-
чиства душата от морално оскверняване, за да може тя да се превърне в 
храм за Господа.“ Този ден с Бога, с. 208
     „Без вяра не може да се угоди на Бога. Живата вяра дава възможност на 
човека да се хване за Христовите заслуги и го прави способен да получи 
утеха и удовлетворение от спасителния план.“ Избрани вести, кн. 1, с. 335
     „Макар че трябва да сме в хармония с Божия закон, ние не се спасяваме 
чрез дела по закона, но не можем да бъдем спасени и без послушание. 
Законът е стандартът, чрез който се измерва характерът. В никакъв слу-
чай не можем да спазваме Божиите заповеди без обновяващата Христо-
ва благодат. Само Исус може да ни очисти от всеки грях. Той не ни спа-
сява чрез закона, но не може да ни спаси и в престъпването на закона.“ 
Вяра и дела, с. 74



26

Понеделник                                                                             25 октомври

2. РАЗБИРАНЕ НА  БЛАГОДАТТА

а. С какво се сравнява всеки опит за спасение със собствени сили 
или чрез някакво въображаемо собствено постижение? Битие 4:3–5

      „Ако някой можеше да се спаси с добрите си дела, това означава, че в 
него има нещо, което да му дава повод за радост. Усилията, които човекът 
полага, за да придобие спасение, са сравнени с жертвата на Каин.“ Избрани 
вести, кн. 1, с. 335

б. Какво всъщност прави Божията благодат за нас? Тит 2:11-14; 3:4-7

      „Сега Исус стои в Светая Светих, за да се явява в Божието присъст-
вие за нас. Там Той не престава да представя людете Си миг след миг 
– завършени в Него. Именно защото сме представени пред Отец по този 
начин, ние не бива да си въобразяваме, че можем да проявяваме дързост 
в милостта и да ставаме безгрижни, безразлични и егоистични. Христос не 
е служител на греха. Ние сме завършени в Него, приети от Възлюбения, 
само защото пребъдваме в Него чрез вяра.“ Вяра и дела, с. 84

в. Обяснете голямата дълбочина на нашата огромна постоянна нужда 
от Божията благодат. 2 Коринтяни 3:3–5; Галатяни 2:19 

      „Оправдани сме чрез вяра. Душата, която разбира значението на тези 
думи, никога няма да бъде самодоволна. Ние не можем да бъдем доволни 
от себе си, да си мислим, че сме нещо. Светият Дух е нашата ефектив-
ност в работата по изграждане на характера, при формирането на харак-
тер по божествено подобие. Когато мислим, че сме способни да формира-
ме собствената си опитност, правим голяма грешка. Ние никога не можем 
сами да спечелим победа над изкушението. Но тези, които имат истинска 
вяра в Христос, ще работят със Светия Дух. Душата, в чието сърце пребъд-
ва вярата, ще бъде преобразена в красив храм за Господа. Тя ще се ръково-
ди от Христовата благодат. Тя ще расте съответно това доколко се чувства 
зависима от  напътствието на Светия Дух.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1109, 
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Вторник                                                                    26 октомври

3. ДОВЕРЯВАНЕ В ДОСТАВЯЩИЯ БЛАГОДАТТА

а. Как можем да поддържаме ползите от Божията благодат в нашия 
живот? Евреи 12:1-3

      „Всичко, което можем да направим без Христос, е омърсено от егои-
зъм и грях, а извършеното чрез вяра е приемливо за Бога. Когато се стре-
мим да спечелим небето посредством Христовите заслуги, душата върви 
напред. Гледайки към Исус, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, 
можем да вървим от сила към сила, от победа към победа, защото чрез 
Христос Божията благодат е изработила пълното ни спасение.“ Избрани ве-
сти кн. 1, с. 335
      „Никой не може да се оправдае чрез собствените си дела. Може да 
бъде избавен от вината на греха, от присъдата на закона, от наказанието 
за прегрешението само посредством страданията, смъртта и възкресе-
нието на Христос. Вярата е единственото условие, при което може да се 
получи оправдание. Вярата включва не само вярване, но и упование.“ Пак 
там, с. 360
     „Когато грешникът вижда несравнимото очарование на Исус, грехът 
вече не му се струва привликателен, защото забелязва Христос и между 
десет хиляди. Реализира от личен опит силата на Евангелието, чиято ши-
рота може да се сравни само с неговата скъпоценност.“ Вяра и дела, с. 83

б. Как трябва да избягваме осуетяването на Божията благодат? Гала-
тяни 2:21

      „Твърдата вяра няма да доведе никого до фанатизъм или до постъпки-
те на ленивия слуга. Омагьосващата сатанинска сила е това, което кара 
хората да гледат към себе си, вместо към Исус. Христовата правда трябва 
да върви пред нас, ако Господната слава стане наша награда. Ако вършим 
Божията воля, можем да приемем по-големи благословения като безпла-
тен дар от Бога, а не защото имаме някакви заслуги. В тези заслуги няма 
никаква стойност. Вършете Христовото дело и вие ще почитате Бога и 
ще излезете повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил и е 
предал живота Си за нас, за да имаме живот и спасение в Исус Христос.“  
Пак там, с. 20
     „Когато истинската вяра се уповава изцяло на Христос за спасение, тя 
ще води до съвършено подчинение на Божия закон. Вярата се проявява 
чрез дела.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1073
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Сряда                                                                                        27 октомври

4. ДА ОСТАНЕМ ЧИСТИ ИЛИ ДА СТАНЕМ ПОКВАРЕНИ? 

а. Как можем да обобщим величественото преживяване да живеем 
чрез Божията благодат? Галатяни 2:20

     „Чрез Христовата благодат можем да осъществим всичко, което Бог 
изисква.“ Вяра и дела, с. 94 (англ.)
     „Наклонностите, които контролират естественото сърце, трябва да 
бъдат покорени от Христовата благодат, преди падналият човек да бъде 
пригоден да влезе в небето и да се радва на общуването с чистите, свети 
ангели. Когато човек умре за греха и бъде съживен за нов живот в Христос, 
божествената любов изпълва сърцето му; разумът е осветен. Той пие от 
един неизчерпаем извор на радост и знание и светлината на един вечен 
ден осветява пътя му, защото с него непрекъснато е Светлината на живо-
та.“ Божията удивителна благодат,  250 
    „Докосването с вяра ни отваря божествената съкровищница на сила 
и мъдрост; и по този начин, чрез пръстни инструменти, Бог осъществява 
чудесата на Своята благодат. Тази жива вяра е нашата голяма нужда днес. 
Трябва да знаем, че Исус наистина е наш; че Неговият Дух пречиства и 
усъвършенства сърцата ни. Ако последователите на Христос имаха истин-
ска вяра, с кротост и любов, каква работа биха могли да извършат! Какъв 
плод ще се види за Божия слава!“  Пак там, с. 265 

б. Защо Павел силно се разтревожи за вярващите, живеещи в Гала-
тия, и какво трябва да научим от това? Галатяни 3:1; Йоан 3:3

       „Апостолът увеща галатяните да изоставят фалшивите водачи, от кои-
то бяха заблудени, и да се върнат към вярата, съпътствана от непогреши-
ми доказателства за божествено одобрение. Хората, които се опитваха да 
ги отклонят от вярата им в Евангелието, бяха лицемери, несвяти в сърце и 
с покварен живот. Тяхната религия бе един кръг от церемонии, чрез изпъл-
нението на които очакваха да спечелят Божието благоволение. Те нямаха 
желание за едно евангелие, призоваващо към послушание на Словото.“ 
(...) Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство” (Йоан 
3:3). Чувстваха, че религия, основана върху такова учение, изисква твърде 
голяма жертва и поддържаха здраво своите заблуди, отклонявайки и себе 
си, и другите.
       За необновеното естество да се замести светостта на сърцето и живота 
с външни форми на религия е все още толкова приятно, колкото беше и в 
дните на еврейските учители. Днес, както и тогава, има фалшиви духовни 
водачи, чиито учения мнозина слушат с готовност. Това са изпитани сред-
ства на Сатана да отклони умовете от надеждата за спасение чрез вяра 
в Христос и послушание към Божия закон.“ Деяния на апостолите, с. 172, 173

               Урок 5  30 октомври 2021                Урок 5  30 октомври 2021
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Четвъртък                                                                            28 октомври

5. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ ХРИСТОС

а. Какви въпроси зададе Павел, за да отвори очите на галатяните, за 
да видят особения вид „омайване“, което ги беше заблудило? Гала-
тяни 3:2-5

    „Сатана е този магьосник и той е направил така, че Христос да бъде 
изпъден от душата и самият той да бъде поставен на трона вместо Него.“ 
Синове и дъщери на Бога, с. 336

б. В контраст на това, върху кого беше съсредоточено  проповядване-
то на Павел? 2 Коринтяни 4:5, 6

      „Той (Павел) представи доказателство, че не бе “в нищо по-долен от 
тия превъзходни апостоли”, не за да издигне себе си, но да се възвели-
чи Божията благодат (2 Кор.11:5). Опитващите се да омаловажат неговото 
призвание и дело се бореха срещу Христос, чиято благодат и сила бяха 
изявени чрез Павел. Апостолът бе принуден поради съпротивата на не-
приятелите си да потвърди решително своя пост и авторитет.
     Умоляваше всички, познали по-рано Божията сила в живота си, да 
възвърнат първата си любов към евангелската истина. С необорими ар-
гументи изложи пред тях привилегията да бъдат свободни мъже и жени в 
Христос, чрез чиято изкупителна жертва всички, напълно предали Му се, 
биват облечени с дрехата на Неговата правда. Зае становището, че всяка 
душа, желаеща да бъде спасена, трябва да преживее истински и лично 
Божиите неща.“ Деяния на апостолите, с. 173

Петък                                                                                        29 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. От какво се нуждаея, за да осъзная за Божията благодат?
2. Как мога да раста в благодат?
3. Как се проявява вярата?
4. Кое беше толкова опасно за онези, които омагьосаха галатяните?
5. Какво може да ме накара да бъда в опасност да изгубя първата си 

любов към Евангелието?

               Урок 5  30 октомври 2021
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Дарения от първата събота
за литература за нуждаещите се 
полета 

      Живеем в епоха на информация, но 
също така и дезинформация. Има толкова 
много разпространена лъжлива инфор-
мация, че често е трудно и отнема много 
време да се опитате да отсеете лъжливата, за да се опитате да намерите 
истинната. Това се признава като типично в сферата на новините, но колко 
по-важно е в сферата на религията, където вечността е изложена на риск, и 
също така „лъжата ще обиколи света, докато истината си обува обувките.“ 
(Свидетелства за църквата, т. 1, с. 399)
     Дори с всички ценни цифрови ресурси, налични с днешните  технологии, 
изследванията показват интересен модел: Хората все още считат информа-
цията за по-скигурна - по-достоверна - когато е отпечатана. Това може би се 
дължи на факта, че печатните материали обикновено са добре обмислени и 
имат известна установеност, вместо да са толкова податливи на сензация, 
както краткотрайните форми на медиите. Но каквато и да е причината, хората 
са склонни да се доверяват най-много на отпечатаните страници. 
     Ето защо листовките, брошурите, списанията и книжките, съдържащи 
настоящата истина, са жизненоважни средства за прогласяване на вечното 
Евангелие. Издаването на такива материали води до разходи, които, за съ-
жаление, мнозина не могат да си позволят да платят нито за себе си, нито 
да споделят с други. Следователно натоварени като вярващи със задачата 
да носят истината на скъпоценните души в тъмнината по света, всички ние 
имаме свещен дълг и привилегия да им помогнем да я получат. 
    Даренията от първата събота днес са за литература за нуждаещите се 
страни. Вашето щедро - дори жертвено - дарение може да измине дълъг път, 
за да помогне на другите да научат и да се подготвят за завръщането на 
Христос. 
     „Всички могат да помогнат на каузата, като дадат безкористно своите сред-
ства, за да помогнат на различните клонове на делото, да осигурят средства 
за публикуване на листовки и периодични издания, които да се разпръснат 
сред хората и да разпространяват истината. Тези, които дават пари за под-
помагане на каузата, носят част от бремето на делото; те са сътрудници на 
Христос, тъй като Бог е предоставил на хората средства с доверие, за да 
могат те да ги използват за мъдри и свети цели. Това е сред средствата, които 
Небето е определило за вършене на добро, един от талантите, които хората 
трябва да предоставят на обменителите.“ Ривю енд херълд, 9 януари 1883 
     Благодарим ви за сътрудничеството с Христос!
                          Отдел за публикации към Генералната конференция
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     Урок 6                                                                                 6 ноември 2021 г.

Следване на кой учител?
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Защото непослушанието е като греха на 
чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството… 
(1 Царе 15:23 първата половина)

      „Тези, които представят учение, противоречащо на това на Библията, 
са водени от големия отстъпник, изгонен от Божиите дворове.“ Основи на 
християнското възпитание, с. 331

Препоръчвани четива:  Свидетелства към църквата, т. 5, с. 134-143; Сви-
детелства към църквата, т. 2, с. 175-178 (60. Апел към църквата – от „Не е 
ли животът повече от храната и тялото от облеклото?“ до „Ние сме безполезни 
слуги“); Патриарси и пророци, с. 244, 245 (31. Грехът на Надав и Авиуд – от 
„Така на Мойсей бе даден церемониалния закон  и той го написа в книга“ до „Самият 
факт, че бе необходимо Христос да умре, за да направи умилостивение за престъп-
ването на този закон, доказва, че той е непроменим.“)

Неделя                                                                                        31 октомври

1. ПОСТОЯНЕН ПРОБЛЕМ

а. Коя е често незабележимата, основна причина, поради която мнозина 
вярващи днес стават „омаяни“, както бяха галатяните? 1 Царе 15:17-23 
(първата половина)

      „Омагьосващата сатанинска сила е това, което кара хората да гледат 
към себе си, вместо към Исус.“ Вяра и дела, с. 20
      „Нашите случаи в небесния съд все още не са решени. Ние попълваме 
сметките си там ден след ден. Всеки ще получи награда според делата си. 
В древни времена Бог не приемаше всеизгаряния и жертви, докато духът, 
с който те се принасяха, не станеше прав пред Него. Самуил казва: „Все-
изгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както 
послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от 
жертвата и покорността – от тлъстината на овни“. Всичките пари на света 
не могат да купят Божието благословение, нито да ви осигурят и една-
единствена победа.
      Мнозина са готови да направят всякакви жертви, с изключение на она-
зи, която би трябвало – да се предадат и да смирят волята си пред Божия-
та воля. Христос казва на Своите ученици: „Ако не станете като дечицата, 
няма да влезете в небесното царство“. Това е урок по смирение. Всички 
трябва да станем смирени като малки деца, за да наследим царството.“  
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 80, 81
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Понеделник                                                                                 1 ноември

2. ЛЮБОВНА ЗАСЛЕПЕНОСТ

а. Коя примка днес често насърчава омайващата сила - понякога дори 
сред изповядващите се вярващи? Притчи 6:23-26; 7:4, 5; 2 Тимотей 
3:5, 6

      „Когато омайващата сила на Сатана превземе някой човек, Бог бива 
забравен и вместо Него бива въздигнат човекът с всичките му покварени 
цели. Тайната разпуснатост се практикува като добродетел от тези изма-
мени души. Това е вид чародейство. Може с право да се зададе въпросът, 
който  апостолът зададе на галатяните: „Кой ви омая – вас, пред чиито 
очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпнат?“ В ересите винаги 
има омайваща сила. Умът така се заблуждава, че не може да разсъжда-
ва разумно и някаква илюзия постоянно го отвежда далеч от светлина-
та. Духовното зрение се помрачава и морално неопетнени дотогава хора 
се объркват пред прелъстителната софистика на тези агенти на Сатана, 
представящи се за носители на светлината. Точно в тази измама е сила-
та им. Ако излязат смело напред и изложат открито своите претенции, те 
биха били отхвърлени без миг колебание. Но в началото сътрудниците на 
Сатана предпочитат да работят така, че да спечелят симпатиите на други-
те и да си осигурят доверието на свети, себепожертвувателни Божии хора. 
И след това като специални вестители на дявола започват изкусната си 
работа да отвличат души от пътя на правдата, като се опитват да омало-
важат Божия закон.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 138

б. Как могат някои видове книги, видео, уебсайтове и дори музикал-
ни стилове да възбудят мисли, които постепенно да водят до такива 
проблеми? Притчи 23:6-8

    „Любовни истории и леки вълнуващи разкази съставляват друг клас 
книги, който е проклятие за всеки читател. Авторът може да прикачи добър 
морал и чрез работата си да вплита религиозни чувства, но в повечето 
случаи Сатана е облечен в ангелски одежди, толкова по-ефективно да за-
блуждава и примамва. Умът се влияе до голяма степен от това, с което се 
храни. Читателите на леки, разкази стават негодни за задълженията, които 
стоят пред тях. Те живеят нереален живот и нямат желание да търсят Пи-
санията, да се хранят с небесната манна. Умът отслабва и губи силата 
си да размишлява върху големите проблеми на дълга и съдбата.“ Пак там, 
т. 7, с. 133



33

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Да
ре

ни
я 

от
 п

ър
ва

та
 с

ъб
от

а 
- з

а 
ли

те
ра

ту
ра

 з
а 

ну
жд

ае
щ

ит
е 

се
 п

ол
ет

а

            Урок 6  6 ноември 2021

Вторник                                                                                        2 ноември

3. ДРУГИ ВЛИЯНИЯ

а. Освен тези, насърчаващи лекомислие или романтика, кой друг вид 
четения, слушане и/или гледане на материали могат да ни омаят? На-
зовете някои примамки, които неприятелят използва, за да ни хване. 
1 Йоаново 2:15-17, 21 (последната част); Деяния 17:21

      „Угнетитените за сърцето разкази за престъпления и зверства имат 
омагьосваща сила върху много младежи, възбуждайки у тях желание да 
бъдат забелязани дори чрез най-лоши деяния. (. . .)  Книги, които обри-
суват сатанинските дела на човешки същества, дават гласност на злите 
дела. Ужасните подробности за престъпност и мизерия не трябва да се 
преживяват отново и никой, който вярва в истината за това време, не тряб-
ва да участва в увековечаването на спомена за тях.“ Колпортьорът еванге-
лист, с. 75
      „Друг източник на опасност, който не трябва да се забравя и подценява, 
е четенето на книги от безбожни автори. Такива съчинения са вдъхновени 
от Сатана и никой не може да ги чете, без да изложи на опасност душата 
си. (…) С външно привлекателна и омайваща сила неверието и безбожие-
то завладяват ума.“ Дом и семейство, с. 386

б. Опишете една стратегия на неприятеля и как беше  насочена към 
Исус без успех, но твърде често успява с нас. Лука 4:5-8; Йоан 14:30

     „Целта на Сатана е да направи света много привлекателен. Той има 
магическа сила, която упражнява, за да прелъсти чувствата даже на онези, 
които твърдят, че са Христови последователи. Има много така наречени 
християни, които не биха пожалили никаква жертва, за да придобият бо-
гатства (…)
     Тревожно е, че толкова много хора са увлечени от Сатана. Той вълну-
ва въображението им с блестящи перспективи за светска печалба и на 
хората им се завива свят, като мислят, че пред тях стои перспектива на 
съвършено щастие. Те биват измамени чрез надеждата за придобиване 
на почести, богатства и положение в обществото. Сатана казва на душата: 
„Всичко това ще ти дам, всичката власт и богатство, с които можеш да пра-
виш добрини на твоите ближни“, но когато бъде постигната целта, човек не 
намира връзката със себеотрицателния Изкупител (…)
      Често се открива размяната на набожността със светския дух, извърше-
на така незабележимо чрез коварните внушения на змията, че измамената 
душа не осъзнава как се е отделила от Христос и само носи името на Не-
гов слуга.“ Синове и дъщери на Бога, с. 147
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Сряда                                                                                              3 ноември

4. ФАТАЛНИ ИЗМАМИ

а. Защо трябва сериозно да се борим за християнската вяра? Юда 
3, 4, 8, 11

     „Бунтът води началото си от Сатана и всеки бунтовник против Бога е 
пряко повлиян от него. Противящите се на Божието управление са се съ-
юзили с най-стария отстъпник. Той ще употреби силата и умението си да 
плени сетивата им и да заблуди разсъдъка им. Ще направи всичко да из-
глежда във фалшива светлина. Както първите ни родители, всички, попад-
нали под неговото омайващо заклинание, виждат, че от престъплението 
идват само най-големи благословения.
      Не може да се даде по-силно доказателство за измамната сила на 
Сатана от факта, че мнозина така подведени от него се самозалъгват, вяр-
вайки, че служат на Бога. (…)
      Саул бе показал голямо старание да потисне идолопоклонството и 
магьосничеството. Но чрез непослушанието си към божествената заповед 
бе движен от същия дух на противопоставяне срещу Бога. Той бе наистина 
вдъхновяван от Сатана както извършващите чародейство. Когато бе изо-
бличен, царят прибави към бунта си упоритост. Дори откритото му присъе-
диняване към идолопоклонниците нямаше по-силно да оскърби Божия Дух.
        Опасна стъпка е да се смятат за нищожни изобличенията и предупреж-
денията на Божието слово или на Неговия Дух. Мнозина подобно на Саул 
се отдават на изкушенията, докато бъдат заслепени за истинския характер 
на греха. Те се самозалъгват, че имат предвид някаква добра цел и че не 
вършат грях, като отстъпват от Господните изисквания. Така презират Духа 
на благодатта, докато престанат да чуват гласа Му и биват оставени на 
измамите, които са си избрали.“ Патриарси и пророци, с. 439, 440
      „Всеки мъж, жена и дете, който не е под влиянието на Божия Дух, се на-
мира под влиянието на сатанинското вълшебство и чрез думите и делата 
си води и други далеч от пътя на истината.“ Вест към младите, с. 199
      „Братя мои, Бог се наскърбява от вашата завист, от вашата ревнивост, 
от вашите огорчения и разногласия. Във всички тези неща вие отдавате 
послушание на Сатана, а не на Христос. (…) Когато хора (…) са горди, 
празни, лекомислени, светски, алчни, нелюбезни, укоряващи, - не е нужно 
да ни се казва с кого са свързани, кой е техният най-интимен приятел. Те 
може да не вярват в магьосничество, но въпреки това поддържат връзка 
със зъл дух.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 217
      „Бунт и отстъпничество са в самия въздух, който дишаме. Ще бъдем 
повлияни от тях, ако с вяра не увиснем безпомощните ни души върху Хрис-
тос.“ Издигнете го, с. 21
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            Урок 6  6 ноември 2021

Четвъртък                                                                                    4 ноември

5. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ

а. В дните на ранните апостоли каква опасност се промъкна в Сама-
рия и как беше решена? Деяния 8:9-13 Защо можем да бъдем особено 
вдъхновени от стъпката, предприета от някои вярващи в Ефес? Дея-
ния 19:17-20

      „Сатана има майсторски ум и има свои избрани агенти, чрез които ра-
боти, за да величае човеци и да ги облече с чест над Бога. Но Бог е опасан 
със сила; Той е в състояние да вземе мъртвите в престъпления и грехове 
и чрез действието на Духа, който възкреси Исус от мъртвите, да преобрази 
характера на човека, възвръщайки на душата изгубения образ на Бог.“ Мла-
дежки наставник, 7 февруари 1895 г.
      „Пътят към свободата от греха е чрез разпъване на Аз-а и борба със 
силите на тъмнината.“ Нашето високо призвание, с. 321
      „Ако можеше голям дял от публикуваните книги, да бъде изгорен, щеше 
да бъде спряна една напаст, която върши ужасна работа,като покварява 
ума и отслабва сърцето. Никой не е толкова утвърден в правилни принци-
пи, че да бъде защитен от изкушението. Всичкото това безполезно четене 
трябва решително да се изхвърли.“ Колпортьорът евангелист, с. 76
     „Когато се обърне, невярващият ще се отврати от книгите, които са 
го накарали да се съмнява в Божието слово. Поквареният човек, който е 
очистил душата си чрез подчинение на истината, няма да си позволи по-
сещението на развлечение от любопитство или навик. Нито ще позволи на 
ума си да се спира на подобни сцени, описани на страниците на сладос-
трастника. Той ще бъде буден за опасността си, сам ще избягва изкуше-
нието и сериозно ще предупреждава другите за неговата омайваща сила. 
Какъвто и идол да е подхранвал преди това, обърнатият човек не само ще 
се съпротивлява на злото, но, доколкото е възможно, ще се постави извън 
силата на Сатана. Отново бихме попитали последователите на Христос: 
„Изгорихте ли магьосническите книги?“ Знамения на времето“, 18 май 1882 г.

Петък                                                                                              5 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо врагът ще се опитва да предизвика бунт в  спазващите събота-
та?

2. Какво трябва да осъзнаем за това как прелюбодейството се изобра-
зява в обществото днес?

3. Как мога да следвам по-близо стъпките на Исус, когато се изправя 
пред изкушение?

4. В кои сфери на живота бих могъл да бъда уязвим да стана омагьосан?
5. Кои мои вещи може би е най-добре да бъдат изхвърлени или дори 

унищожени?
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     Урок 7                                                                                 13 ноември 2021 г.

Заветът на благодатта
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Така щото благословението, дадено на 
Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемем 
обещания Дух чрез вяра.  (Галатяни 3:14)

      „Преди да бъдат положени основите на земята, беше сключен завет, че 
всички, които са послушни, всички, които чрез предоставената изобилна 
благодат станат свети по характер и без вина пред Бога, като присвоят 
тази благодат, да бъдат деца на Бога. Този завет, сключен от вечността, 
беше даден на Авраам стотици години преди да дойде Христос.“ Основи на 
християнското възпитание, с. 403

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

Неделя                                                                                            7 ноември

1. ХРИСТОС В ПАТРИАРХАЛНИТЕ ВРЕМЕНА

а. Обръщайки се към галатяните, повлияни от привърженици на юда-
изма, как Павел представи връзката между Авраам – за когото всички 
евреи твърдяха, че е техен баща по родословие - и Христос? Галатя-
ни 3:6-8

     „Не само при идването на Спасителя, но и през всички векове след 
грехопадението и обещанието за изкупление “Бог в Христа примиряваше 
света със Себе Си” (2 Кор. 5:19). Христос бе основата и центърът на жерт-
вената система както в патриархалната, така и в еврейската ера. След 
греха на нашите първи родители между Бога и човека не е имало пряко 
общуване. Отец е предал света в ръцете на Христос, Който чрез Своето 
ходатайствено дело да изкупи човека и да защити авторитета и светостта 
на Божия закон. Всяко общуване между Небето и падналата раса е става-
ло чрез Христос.“ Патриарси и пророци, с. 245

б. Кои са благословените за разлика от проклетите? Галатяни 3: 9, 10 
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Понеделник                                                                   8 ноември 

2. ХРИСТОС И ДВАТА ЗАКОНА

а. Обяснете връзката между Христос и Неговия вечен морален закон 
на Десетте заповеди. Исая 42:21; Галатяни 3:11–14 

     „Божият закон съществуваше преди сътворяването на човека. Той бе 
пригоден за състоянието на святите същества. Дори ангели се ръководеха 
от него. След грехопадението принципите на правдата останаха непроме-
нени. Нищо не бе изведено от закона; нито една от святите му заповеди не 
можеше да бъде подобрена. Както е съществувал от самото начало, така 
ще продължи да съществува през безкрайните векове на вечността. (…)
      Чрез този закон, който ръководи ангели, изисква чистота в най-тайните 
мисли, желания и чувства и е „утвърден до вечни векове“ (Пс. 111:8), цели-
ят свят ще бъде съден в бързо наближаващия Господен ден.“ Избрани вести, 
кн. 1, с. 200, 201
     „Христос и Отец стояха рамо до рамо на планината и с тържествено 
величие прогласяваха десетте заповеди.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 160
     „Ако Божият закон можеше да се промени или премахне, не би имало 
нужда Христос да пострада от последствията на нашите беззакония. Той 
дойде да обясни отношението на закона към човека и да илюстрира него-
вите правила със Своя живот на послушание.“ Животът на Исус, с. 242

б. Обяснете контраста в церемониалния закон, който сочеше напред 
към жертвения Божи Агнец. Евреи 9:27, 28 (първата част); 10:1, 4-10

      „Обещан бе Спасител и бяха установени жертвоприношения, посоч-
ващи напред към смъртта на Христос - великата Жертва за греха. Но ако 
Божият закон никога не бе престъпен, нямаше да има смърт, нито нужда 
от Спасител. Следователно нямаше да има нужда и от жертви.“ Патриарси 
и пророци, с. 243
      „Мнозина се опитват да смесят двете системи, като използват текстове, 
говорещи, че церемониалният закон премахвал моралния закон; но това е 
извращение на Писанията. Разграничението между двете системи е широ-
ко и ясно. Церемониалната система бе съставена от символи, посочващи 
Христос, Неговата жертва и свещеничество. Този обреден закон с неговите 
жертвоприношения и различни наредби трябваше да бъде изпълняван от 
евреите, докато символът срещне своята същност в смъртта на Христос, 
Божия Агнец, Който взема греха на света. Тогава всички жертвоприноше-
ния трябваше да престанат.“ Пак там, с. 244
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Вторник                                                                                        9 ноември

3. БЛАГОДАТ

а. Кога за първи път е бил необходим и незабавно предоставен заве-
тът на благодатта, сочещ към бъдещия Спасител? Битие 3:9-11, 14, 
15, 21

        „Когато се появи грехът имаше вече Спасител.“ Животът на Исус, с. 158
     „Заветът на благодатта бе сключен с човека за първи път в Едем, 
когато след грехопадението се даде божествено обещание, че семето на 
жената ще смаже главата на змията. Този завет предлагаше опрощение и 
подпомагаща Божия благодат за бъдещо послушание чрез вяра в Христос. 
Той също така обещаваше и вечен живот при условие на вярност спрямо 
Божия закон. Така патриарсите получаваха надеждата за спасение.“ Па-
триарси и пророци, с. 249

б. Как този завет беше подновен с Авраам - и кога беше потвърден? 
Битие 22:18; Галатяни 3:14-18

      „(Авраам) се уповаваше на Христос за опрощението на греховете. 
Точно тази вяра му се счете за праведност. Заветът с Авраам също под-
държаше и защитаваше авторитета на Божия закон. Бог се яви на Авраам 
и каза: “Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен” (Битие 
17:1). Свидетелството на Бог за Неговия верен служител бе: “Авраам пос-
луша гласа Ми и опази заръчването Ми, заповедите Ми, повеленията Ми и 
законите Ми.” И Господ му заяви: “И ще утвърдя завета Си между Мене и 
тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, 
че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе” (Битие 26:5, 17:7).
        Макар този завет да бе направен с Адам и подновен с Авраам, той не 
можеше да бъде утвърден до смъртта на Христос. Заветът съществуваше 
чрез Божието обещание, от времето, когато се даде първото обещание за 
изкупление. Приемаше се чрез вяра; но откакто бе установен чрез Хрис-
тос, бе наречен нов завет. Божият закон бе основата на този завет, който 
бе просто ред за довеждането на хората в хармония с божествената воля, 
поставяйки ги там, където те биха могли да бъдат послушни на Божия за-
кон.“ Пак там
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Сряда                                                                                             10 ноември

4. ДВАТА ЗАВЕТА

а. Какъв беше „старият“ завет, кой го наруши - и защо не можеше да се 
уповава на него? Изход 24:6-8; 32:1, 31

      „Друг договор - наречен в Писанието “старият” завет - бе сключен между 
Бог и Израил на Синай и тогава бе приложен чрез кръвта на една жертва. 
(…)
     В робството си хората до голяма степен бяха загубили познанието за 
Бога и за принципите на Авраамовия завет. (…)
      Живеещи сред идолопоклонство и поквара, те нямаха истинско понятие 
за светостта на Бога и за извънредно голямата греховност на собствените 
си сърца, за своята съвършена неспособност да отдават послушание на 
Божия закон и за нуждата си от Спасител. Всичко това те трябваше да 
научат.
      Бог ги доведе при Синай; изяви силата Си; даде им закона Си с обе-
щанието за големи благословения при условие на послушание: “...ако на-
истина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то (...) ще Ми бъдете 
царство свещеници и свят народ” (Изход 19:5, 6). Людете не осъзнаваха 
греховността на собствените си сърца и че без Христос е невъзможно да 
пазят Божия закон; затова с радост влязоха в завет с Бога. Чувствайки, че 
са в състояние да установят своя собствена правда, те заявиха: “Всичко, 
каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни” (Изход 24:7). 
Бяха свидетели на страшното величие, с което бе провъзгласен Божият за-
кон, и бяха треперили от страх пред планината; но само няколко седмици 
изминаха и нарушиха завета си с Бога, и се поклониха на направен образ. 
Те не можеха да се надяват на Божията благодат чрез един завет, който 
бяха нарушили.“ Патриарси и пророци, с. 249, 250

б. Как Господ милостиво поднови първоначалния завет, даден на 
Авраам, наричайки го „новия“ завет? Еремия 31:33, 34; Псалм 40:8

     „Същият закон, който бе издълбан на каменните плочи, бива записан 
от Светия Дух на плочите на сърцето. Вместо да тръгнем да установяваме 
своя собствена правда, ние приемаме Христовата правда. Неговата кръв 
изкупва нашите грехове. Неговото послушание бива прието за нас. Тогава 
подновеното от Светия Дух сърце ще принася “плодовете на Духа”. Чрез 
благодатта на Христос ние ще живеем в послушание на Божия закон, на-
писан в сърцата ни. Имайки Христовия дух, ние ще ходим така, както Той 
е ходил.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                   11 ноември

5. ХРИСТОС БЛЕСТЯЩ ОТВЪТРЕ

а. Как Новият Завет описва същия завет на благодатта за нас днес? 
Евреи 8:10-13; Яков 2:18-23

      „Авраам повярва на Бога. Как знаем, че той вярваше? Делата му сви-
детелстваха за характера на неговата вяра и вярата му бе счетена за пра-
ведност. 
     В наши дни ние се нуждаем от Авраамовата вяра, за да озарим тъм-
нината, която се събира около нас, недопускаща сладката слънчева свет-
лина на Божията любов и спираща духовното израстване. Нашата вяра 
трябва да е изобилна на добри дела; защото вяра без дела е мъртва. Вся-
ко изпълнено задължение, всяка жертва, направена в името на Исус, носи 
изключително голяма награда. В самия акт на дълга Бог говори и дава 
Своето благословение.” Отразявайки Христос, с. 79
      „Преобразяващата сила на Христовата благодат оформя онзи, който се 
отдава на Божията служба. Проникнат от Духа на Изкупителя, той е готов 
да се отрече от себе си, готов да поеме кръста, готов да направи всяка 
жертва за Учителя. Вече не може да бъде безразличен към душите, които 
загиват около него. Той се издига над служенето на себе си. Той е ново 
създание в Христос и служенето на себе си няма място в живота му. (. . .)
      Цените ли принесената на Голгота жертва толкова, че да сте готови да 
подчините всеки друг интерес на работата по спасяването на души? Съ-
щото силно желание за спасяване на грешниците, което беляза живота на 
Спасителя, бележи живота на истинския Му последовател. Християнинът 
няма желание да живее за себе си. Той се радва да посвети всичко, което 
има и да е в услуга на Учителя. Той е подбуден от неизразимо желание да 
печели души за Христос. Тези, които никак нямат от това желание, по-до-
бре да се загрижат за собственото си спасение. Нека се молят за духа на 
служене.“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 5, 6

Петък                                                                                           12 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Къде беше Христос в епохата на Стария Завет?
2. Каква е разликата между моралния и церемониалния закон?
3. Откога съществува новият завет - и защо е наречен „нов“?
4. Чрез какви средства можем да спазваме моралния закон на един 

свят Бог?
5. Какво бихте обяснили на някого, който ви обвинява, че сте „под 

закон“?       



41            Урок 8  20 ноември 2021

     Урок 8                                                                              20 ноември 2021 г.

Евангелието в неговата чистота
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Затова не си вече роб, но син; и ако си син, 
то си Божи наследник чрез Христос. (Галатяни 4:7)

      „Бог е дал на човека пълно правило на живот в Своя закон. Покорявайки 
се, той ще живее чрез него, чрез заслугите на Христос. Престъпен, законът 
има силата да осъжда. Законът праща хората при Христос, а Христос ги 
насочва обратно към закона.“ Нашето високо призвание, с. 138

Препоръчвани четива: Избрани вести, кн. 1, с. 214-216 (31. Законът в 
Посланието към галатяните); с. 220-223  (32. Отражение на Христовия 
характер; 33 Изследвайте Писанията)

Неделя                                                                                           14 ноември

1. ЕДИНСТВЕНАТА НИ НАДЕЖДА

а. Какво трябва да научим от фокусирането на Павел, особено когато 
споделяме непопулярната истина с другите? 2 Коринтяни 4:5; Гала-
тяни 3:19–22 

      „На езичниците (Павел) проповядваше Христос като единствената им 
надежда за спасение, но в началото нямаше нищо определено да каже 
по закона. Но след като сърцата им бяха стоплени от представянето на 
Христос като Божи дар за нашия свят и онова, което беше включено в 
делото на Изкупителя в скъпата жертва, за да покаже Божията любов към 
човека, с най-красноречива простота той показа тази любов към цялото 
човечество - евреи и езичници - че могат да бъдат спасени, като предадат 
сърцата си на Него. Така когато, смекчени и покорени, те се предадоха 
на Господ, той представи Божия закон като изпит за тяхното послушание. 
Това беше начинът на работа – приспособяване на методите си, за да спе-
чели души. Ако беше рязък и неумеещ да борави със Словото, нямаше да 
достигне нито евреин, нито езичник.
     Той водеше езичниците напред към разглеждане на удивителните исти-
ни на Божията любов. (. . .) Беше задаван въпросът: Защо се изисква та-
кава огромна жертва?, и след това връщаше към символите и надолу през 
старозаветното Писание, разкривайки Христос в закона, и те се обръщаха 
към Христос и към закона.“  Южното дело, с. 77
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Понеделник                                                                               15 ноември

2. ДОВЕДЕНИ ДО ХРИСТОС   

а. С какво се сравнява законът по отношение на Христос и нашата 
голяма нужда от Него? Галатяни 3:23–26; Йоан 15:5

      „Когато погледне към голямото огледало на морала, грешникът вижда 
дефектите на характера си. Вижда се такъв, какъвто е – опетнен, омърсен 
и осъден. Той обаче знае, че законът по никакъв начин не може да премах-
не вината или да опрости нарушителя. Трябва да отиде по-далеч. Законът 
е само наставникът, който го води до Христос на голготския кръст, умиращ 
под тежестта на греховете на целия свят. Светият Дух му показва Божието 
отношение към всички, които се покаят за прегрешенията си (Йоан 3:16 
цитирано).“ Избран вести, кн. 1, с. 195
      „Питат ме във връзка със закона в Посланието към галатяните: „Кой 
закон е детеводителят, който ни води при Христос?“ Отговарям: „Както цере-
мониалният, така и моралният кодекс на десетте заповеди.“ Пак там, с. 214
      „ Чрез Христос и единствено чрез Христос механизмите на живота мо-
гат да оживотворят естеството на човека, да преобразят вкусовете му и да 
насочат чувствата му към небето.“ Пак там, с. 314 
      „(Галатяни 3:24 цитирано) В това писание Светият Дух чрез апостола 
говори специално за моралния закон. Законът ни разкрива греха и ни кара 
да чувстваме нуждата си от Христос и да прибягваме при Него за прошка 
и мир чрез покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос. (. . .)
      Законът на десетте заповеди не трябва да се разглежда толкова от 
забранителната страна, колкото от милосърдната. Неговите забрани са 
сигурната гаранция за щастие в послушанието. Приет в Христос, той изра-
ботва в нас чистотата на характера, която ще ни носи радост през вечност-
та. За послушните той е защитна стена. В него виждаме Божията доброта, 
която, разкривайки на хората неизменните принципи на правдата, се стре-
ми да ги предпази от злините, които са резултат от греха. (...)
      Законът е израз на Божията идея. Когато го приемем в Христос, той ста-
ва наша идея. Издига ни над силата на естествените желания и наклонно-
сти, над изкушенията, които водят към грях.” Библейски коментар, т. 6, с. 1110

б. Как нашето обещание към Христос чрез кръщението има за цел да 
потвърди промяна в живота ни? Галатяни 3:27; Римляни 13:14
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Вторник                                                                                      16 ноември

3. СЛИВАНЕ В ХАРМОНИЯ

а. Назовете един ключов аспект на истинските последователи на 
Христос. Галатяни 3:28

      „Всеки член на човешкото семейство, който се посвещава на Христос, 
който чува истината и ѝ се покорява, става дете на едно семейство. И не-
вежият, и мъдрият, и богатият, и бедният, и езичникът, и робът – бял или 
черен – Исус е платил цената за техните души. Ако вярват в Него, очиства-
щата Му кръв е и за тях. Името на черния е записано в Книгата на живота 
до името на белия. Всички са едно в Христос. Раждане, положение, нацио-
налност или цвят не могат да възвисят, нито да понижат човека в положе-
нието му пред Бога. Характерът прави човека. Ако един червенокож (аме-
рикански индианец), китаец или африканец отдадат сърцето си на Бога в 
послушание и вяра, Исус ги обича не повече или по-малко заради техния 
цвят. Той нарича всекиго Свой възлюбен брат.“ Избрани вести, кн. 2, с. 374, 375
      „Когато Божиите чада са едно в Христос, как може Той да зачита касти, 
социални различия и разделения между ближните, породени от цвят на 
кожата, националност, обществено положение, богатство, привилегии по 
рождение или постижения? Тайната на единството е в равенството на вяр-
ващите в Христос.“ Пак там, кн. 2, с. 238

б. Обяснете нашия християнски дълг, тъй като има различия в обще-
ството. Ефесяни 6:5-9

      „Христос и Неговата мисия се разбират погрешно и мнозина мислят, 
че те са действително изключени от службата на Евангелието. Но такива 
души нека не мислят, че са изключени от Христос. Няма издигнати от чо-
веци или Сатана прегради, през които вярата да не е в състояние да про-
никне.“ Животът на Исус, с. 325
     „Няма лице, няма народ, който е съвършен във всеки навик и мисъл. 
Единият трябва да се учи от другия. Затова Бог иска различните народно-
сти да се смесят заедно, да бъдат едно в разум, едно в цел. Тогава един-
ството, което е в Христос, ще бъде представено.
      Погледнете към Исус, братя; копирайте маниерите и духа Му и няма да 
имате проблеми с достигането до тези различни класи.“ Свидетелства към 
църквата, т. 9, с. 133
      „Християнството прави здрава връзката на единство между господар 
и слуга, крал и подчинен, евангелски служител и деградиралия грешник, 
намерил в Христос очистване от греха. Те са измити със същата кръв, ожи-
вени са със същия Дух и са приготвени да бъдат едно в Исус Христос.“ 
Деяния на апостолите, с. 209
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Сряда                                                                                           17 ноември

4. ЧИСТОТА НА ВЯРАТА В НЕГОВОТА ЖЕРТВА

а. Обяснете привилегията от осиновяването в Божието семейство. Га-
латяни 3:29; 4:1-7  Как става това? Йоан 1:12, 13

      „Чрез този прост акт на вярване в Бога Светият Дух поражда в твоето 
сърце един нов живот. Ти си като новоредно дете в Божието семейство и 
Той те обича така, както обича Сина Си.“ Пътят към Христа, с. 53
      „Колко удивителен е планът за изкупление в своята простота и пълнота! 
Той не само предвижда пълно  опрощение на грешника, но и възстановя-
ването на престъпника, като по този начин той може да бъде приет като 
Божи син. Чрез послушание той може да бъде притежател на любов и мир, 
и радост. Неговата вяра може да го съедини в слабостта му с Христос, 
източника на божествена сила, и чрез заслугите на Христос той може да 
намери одобрението на Бог, защото Христос е удовлетворил изискванията 
на закона и Той вменява Своята праведност на покаяната, вярваща душа.” 
Да мога да Го позная, с. 96

б. Поради злото на гордостта в нашето човешко естество, какъв нов 
обряд даде Христос на Своята църква - но как вместо това галатяни-
те показаха неуспех дори да оценят Неговото разпятие? Йоан 13:14; 
Галатяни 4:8-10

      „Този обряд  (за смирение) не говори толкова много за интелектуалната 
способност на човека, колкото за сърцето му. Неговото морално и духовно 
естество се нуждае от него. Ако Неговите ученици не се нуждаеха от това, 
нямаше да им бъде оставено като последната установена наредба на 
Христос във връзка със и включително последната вечеря. Христос жела-
еше да остави на учениците Си обряд, който да направи за тях точно това, 
от което се нуждаеха - който да им помогне да ги освободи от ритуалите и 
церемониите, в които досега са участвали като съществени, и които с при-
емането на Евангелието нямаха повече никаква сила. Продължаването на 
тези обреди би било обида за Йехова.“ Библейски коментар, т. 5, с. 1139, 1140.
    „В галатийските църкви откритата, демаскирана заблуда заместваше 
вярата на Евангелието. Христос, истинската основа, беше всъщност изо-
ставен заради отживелите церемонии на юдаизма.“ Скици от живота на Па-
вел, с. 190
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Четвъртък                                                                               18 ноември

5. РАБОТА ОТ ЛЮБОВ

а. Какво можем да научим всички от нежните призиви на Павел? Га-
латяни 4:11-18
     „Да се отнасяш разумно с различни категории начин на мислене при 
различни обстоятелства и условия е работа, изискваща мъдрост и прецен-
ка, просветлена и осветена от Божия Дух. Христовите проповедници тряб-
ва да научат колко е важно да приспособят работата си към състоянието 
на онези, които се стремят да спечелят. Нежността, търпението, решението 
и твърдостта са еднакво необходими; но те трябва да бъдат проявявани с 
подходящо благоразумие. Само като поддържат тясна връзка с Бога, Него-
вите служители могат да се надяват да срещнат благоразумно изпитанията 
и трудностите, които все още възникват в църквите.
      Павел беше представил на галатяните Евангелието на Христос в не-
говата чистота. Неговите учения бяха в хармония с Писанията; и Светият 
Дух беше засвидетелствал за работата му. Следователно той предупреди 
братята си да не слушат нищо, което ще противоречи на истината, на която 
са били научени.” Скици от живота на Павел, с. 190

б. Как обединени законът и евангелието дават надежда? Галатяни 
4:19-21 
      „Никой, който вярва в Исус Христос, не е под робство на закона; защо-
то Неговият закон е закон на живота, а не на смъртта, за онези, които се 
подчиняват на неговите заповеди. Всички, които схващат духовността на 
закона, всички, които осъзнават неговата сила като указател на греха, са 
в също толкова безпомощно състояние, както и самият Сатана, освен ако 
не приемат изкуплението, предвидено за тях в лечебната жертва на Исус 
Христос. (. . .) Чрез вяра в Христос става възможно подчиняването на всеки 
принцип на закона.“ Ръкописи, т. 8 с. 98

Петък                                                                                          19 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо е жизненоважно да споделяме Христос, когато говорим за 
Божия морален закон?

2. Как онези, които отхвърлят или Христос, или закона, вредят на 
себе си?

3. Как мога по-добре да спомогна за единството на Христос с тези, 
които са различни от мен?

4. Какво е погрешното, когато християни продължават еврейските 
ритуали днес?

5. Как мога да бъда по-подобен на Павел в подхода си за печелене 
на души?
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    Урок 9                                                                            27 ноември 2021 г.

Християнска свобода
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ:  Понеже в Христос Исус нито обрязването 
има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез 
любов. (Галатяни 5:6)

     „Вярата, която действа чрез любов и пречиства душата, е святото, ос-
вещаващо  средство, което трябва да смекчи и покори раздразнителното 
човешко естество. Христовата любов трябва да принуждава вярващите, 
като ги кара да се сливат в хармонично действие при кръста на Голгота.“  
Медицинска служба, с. 31

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 87-90  (13. Изпит на вя-
рата - отначало до „С този син на небето сякаш бе коронясало с благословени-
ята си един живот на жертва“)

Неделя                                                                         21 ноември

1. СЛУГИНЯТА ПО ПЛЪТ

а. Как опитът на Авраам показва духовното робство да живеем в 
собствената си ограничена сила? Битие 16:1-4, 11, 12, 15; Галатяни 
4:22-25

      „Авраам бе приел обещанието за син, без да задава въпроси, но не 
дочака Бог да го изпълни в избраното от Него време и по избрания от Него 
начин. За да се изпита вярата му в Божията сила, бе допуснато отлагане. 
Но Авраам не устоя на изпитанието. Като мислеше, че е невъзможно да 
ѝ бъде дадено дете в нейната напреднала възраст, Сара предложи план, 
чрез който да се изпълни божествената цел - Авраам да вземе за жена 
една от нейните слугини. Полигамията се бе разпространила така широко, 
че на нея вече не се гледаше като на грях. Но тя бе не по-малко наруше-
ние на Божия закон, фатално за светостта и мира на семейната връзка. 
Авраамовата женитба с Агар донесе зло не само на неговия дом, но и на 
бъдещите поколения.“  Патриарси и пророци, с. 87
      „Липсата на вяра доведе Авраам и Сара до раждането на Исмаил, до 
смесване на праведното семе с безбожното. (…) Исмаил бе принуден да 
избере дивия скитнически живот на пустинен вожд (…) Произлезлият от 
него могъщ народ бе буен езически народ.“ Пак там, с. 107
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Понеделник                                                                                 22 ноември

2. СВОБОДНАТА ЖЕНА ПО ОБЕЩАНИЕ

а. Когато Авраам и Сара напълно се довериха на Божието обещание 
за син, какво се случи и защо? Битие 18:11-14; 21:1, 2; Евреи 11:11 

б. Подобно на чудото със Сара, която в напреднала възраст роди, 
опишете удивителната привилегия, достъпна за децата на вярата. Га-
латяни 4:26-28

      „Христос може да изведе и най-грешни от рова на унижението и да ги 
постави там, където ще бъдат призвани като Божии деца наследници с 
Христос на едно безсмъртно наследство.
     Мнозина са съвсем обезсърчени. Понеже са били презирани и изо-
ставени, станали са равнодушни. На тях се гледа като на неспособни да 
схванат или приемат Христовото евангелие.  Въпреки това обаче, те могат 
да се променят чрез чудото на божествената благодат. Под действието на 
Светия Дух, тъпотата, която прави издигането им да изглежда така без-
надеждно, ще изчезне. Затъпелия, помрачен ум ще се събуди. Робът на 
греха ще се освободи. Духовният живот ще се съживи и укрепи. Порокът 
ще изчезне и невежеството ще се победи. Чрез вярата, която действа чрез 
любов, сърцето ще се очисти и умът ще се просвети.“ Свидетелства към църк-
вата, т. 7, с. 187, 188

в. Защо Агар и Исмаил трябваше да бъдат напълно изгонени от дома 
на Авраам и кои са някои дълбоки духовни уроци, които можем да 
научим от това? Битие 21: 9-12; Галатяни 4:29-31; Римляни 13:12

      „Ако одобряваше многоженството, Бог не би заповядал на Авраам да 
отпрати Агар и сина ѝ. Той дава урок на всички, че правата и щастието на 
брачната връзка трябва винаги да бъдат почитани и пазени дори с цената 
на голяма жертва. Сара е първата и единствената истинска съпруга на 
Авраам. Като съпруга и майка тя е удостоена с права, каквито никой друг 
в семейството не би могъл да има. Тя почита съпруга си, наричайки го 
господар, но ревнува от това да не се наложи да дели чувствата му с Агар. 
Бог не укорява Сара за пътя, по който поема. Авраам е укорен от ангелите, 
че не се е доверил на Божията сила, което го е накарало да вземе Агар за 
съпруга, и да смята, че обещанието ще бъде изпълнено чрез нея.“ История 
на изкуплението, с. 53, 54
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Вторник                                                                                    23 ноември

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ

а. Как Павел ни приканва да приемем освобождение чрез Христос? 
Галатяни 5:1

      „Тези, които вярват в Христос и се подчиняват на Неговите заповеди, не 
са под робство на Божия закон; защото за онези, които вярват и се покоря-
ват, Неговият закон не е закон на робството, а на свободата. Всеки, който 
вярва в Христос, всеки, който разчита на пазещата сила на възкръсналия 
Спасител, Който е понесъл наказанието, произнесено върху престъпника, 
всеки, който се противопоставя на изкушението и всред злото подража-
ва на образеца, даден в живота на Христос, чрез вяра в изкупителната 
жертва на Христос става участник в божественото естество, след като е 
избягал от покварата, която е в света чрез похотта. Всеки, който с вяра се 
покорява на Божиите заповеди, ще достигне състоянието на безгрешност, 
в което е живял Адам преди съгрешаването си.“ В небесните места, с. 146.

 б. Какъв апел отправя Павел, за да запазим целта си и да избегнем 
разногласията, причинени от надвишаване на написаното? Галатяни 
5:2-4  

      „Юдейските учители (…) настояваха, че обърнатите към християнството 
трябва да спазват церемониалния закон по отношение на обрязването. Те 
все още поддържаха, че първоначалният Израил са издигнатите и приви-
легировани деца на Авраам и имат право на всички обещания, дадени на 
него. Искрено мислеха, че като заемат тази средна позиция между евреин 
и християнин, ще успеят да премахнат омразата към християнството и ще 
се съберат голям брой евреи. 
      Те отстояваха позицията си, която беше в противовес с тази на Павел, 
като показваха, че начина на действие на апостола, като приема езични-
ците в църквата без обрязване, възпрепятства повече евреи да приемат 
вярата, отколкото имаше присъединяване от езичниците. По този начин те 
извиниха своето противопоставяне на резултатите от спокойните обсъжда-
ния на признатите Божии служители. Те отказаха да признаят, че делото на 
Христос обхваща целия свят. Твърдяха, че Той е Спасителят само на ев-
реите; следователно те твърдяха, че езичниците трябва да получат обряз-
ване, преди да бъдат допуснати до привилегиите на Христовата църква.“ 
Библейски коментар, т. 6, с. 1110, 1111

            Урок 9  27 ноември 2021
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Сряда                                                                                            24 ноември

4. ВЯРАТА ПОГРЕШНО РАЗБРАНА

а. Какво обобщи смирената, вярна позиция на Павел? Галатяни 5:5

      „Остави живота си в ръцете на Бога и вярвай в Неговото слово. Вяр-
вай, да, вярвай в Божието слово и ходи с вяра, а не с виждане! Посвети 
се  отново на Бога. Бъди истинен и верен на „Така казва Господ“ и стой 
непоклатимо в свободата, която Христос ти е дарил.“ Поглед нагоре, с. 337

б. Как апостолът често беше не разбиран от несъгласните както в Га-
латия, така и другаде в църквата? Галатяни 5:7-12; 1 Коринтяни 1:10-13

     „Съветът (на учениците в Йерусалим) беше (. . .) решил, че новоповяр-
валите от еврейската църква могат да спазват наредбите на Мойсеевия 
закон, ако решат, докато тези обреди не трябва да бъдат задължителни 
за новоповярвалите от езичниците. Противоположната класа сега се въз-
ползва от това, за да настоява за разграничение между съблюдаващите 
церемониалния закон и тези, които не го спазваха, като смятаха, че по-
следните са по-далеч от Бога от първите.
      Възмущението на Павел беше възбудено. Гласът му беше издигнат в 
строг укор: „Ако се обрязвате, Христос няма да ви ползва.“ Страната, под-
държаща, че християнството е безстойностно без обрязване, се изправи 
срещу апостола и той трябваше да ги среща във всяка църква, която осно-
ваваше или посещаваше в Йерусалим, Антиохия, Галатия, Коринт, Ефес 
и Рим. Бог го подтикна към великото дело на проповядване на Христос, и 
Него разпнат; обрязването или необрязването са нищо. Партията на юде-
ите гледаше на Павел като на отстъпник, насочен към събаряне на пре-
градната стена, която Бог беше установил между израилтяните и света. 
Те посетиха всяка църква, която той беше организирал, създавайки разде-
ления. Смятайки, че целта ще оправдае средствата, те разпространяваха 
фалшиви обвинения срещу апостола и се опитаха да накърнят репутаци-
ята му. Когато Павел посещаваше църквите, вървейки след тези ревност-
ни и безскрупулни противници, той срещаше мнозина, които го гледаха с 
недоверие, а някои, които дори презираха работата му.
      Тези разделения по отношение на церемониалния закон и относител-
ните заслуги на различните служители, преподаващи учението на Христос, 
причиниха на апостола много тревога и тежък труд (1 Коринтяни 1:10-13, 
цитирано).“ Библейски коментар, т. 6, с. 1111

            Урок 9  27 ноември 2021
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Четвъртък                                                                                25 ноември

5. КОЙ ВИД ДЕЙСТВИЕ?

а. Докато церемониалният закон и обрязването бяха дадени от Бог 
с цел в рамките на древната еврейска икономика, какви са всички, 
които приемат Христос като единствения Източник за реализиране на 
вечния живот? Галатяни 5:6

      „Истинската вяра винаги действа чрез любов. Когато човек погледне към 
Голгота, това не е, за да успокои душата си, че не е изпълнявал дълга си, нито 
за да си осигури спокоен сън, но за да се сътвори у него вяра в Исус Христос 
– действена вяра, която очиства душата от калта на себелюбието. Когато се хва-
нем за Христос чрез вяра, работата ни само току-що е започнала. Всеки човек е 
покварен и греховните навици трябва да бъдат победени чрез енергична борба. 
От всяка душа се изисква да воюва битката на вярата. Ако е последовател на 
Христос, човек не може да бъде остър в отношенията си, да бъде коравосърде-
чен или лишен от съчувствие. Не може да бъде груб в речта си, нито високоме-
рен, нито изпълнен с мисли единствено за себе си. Не може да бъде надменен, 
да се държи авторитарно, нито да използва груби, нараняващи думи на укор и 
осъждане.“ Избрани вести, кн. 2, с. 22, 23
      „Работата от любов произтича от делото на вяра. Библейската религия озна-
чава постоянна работа. „Нека вашата светлина свети така пред човеците, че да 
видят добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ „Изра-
ботвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, Който, според благо-
волението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате“.   Трябва 
да бъдем ревностни за добри дела. Бъдете старателни, за да поддържате добри 
дела. Верният  Свидетел казва: „Зная делата ти.“
      Докато е вярно, че нашата активна дейност сама по себе си няма да ни 
осигури спасение, също така е вярно, че вярата, която ни свързва с Христос, ще 
подтикне душата към активност.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1111

Петък                                                                                           26 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как грешим по подобен начин, както когато Агар трябваше да роди син 
за Авраам?

2. Какво благословение и задължение дойде, когато Авраам и Сара се 
довериха повече на Бог?

3. Как мога да бъда в опасност да прибавя или извадя от написаното от 
Бог, за да спечеля по-голям брой обърнати - и защо би било погрешно 
да се прави това?

4.  По какви начини мога да предизвикам разногласие по въпроси, които 
не са спасителни? 

5. Каква трябва да бъде истинската мотивация във всичко, което върша 
в живота?

            Урок 9  27 ноември 2021
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                                                                                     4 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Дарения от първата събота
за изграждане на църквата
 в Сцентес, Унгария
      Унгария е една от 50-те държави в 
мултикултурния европейски континент. 
В историята на Реформаторското дви-
жение Унгария игра значителна роля. 
Тъй като ситуацията се разви в Европа 
до 1915 г., Реформаторското движение започна да се разширява от тази 
страна. Четвъртата сесия на Генералната конференция също се проведе 
тук през 1934 г. По време на Втората световна война нашите братя страда-
ха изключително много, а някои дори пожертваха живота си за вярата си. 
     Членството ни нарасна и благодарение на много от усилията на на-
шите предци имаме пет църковни сгради в тази страна. През последните 
години успяхме да обновим църква чрез едно от даренията от първата 
събота и сме благодарни на нашите братя по целия свят за тяхната ще-
дрост. 
      Един от най-големите ни проблеми тук в Унгария е, че две поколе-
ния липсват от нашите редици - и поради това бремето да се грижим и 
обновяваме църковните сгради е прекомерно и надхвърля нашите въз-
можности. Чрез Божията благодат бихме искали да избегнем прехвърля-
нето на тези тежести върху следващото поколение и вместо това бихме 
искали да им помогнем да се съсредоточат и да инвестират всичките си 
средства и способности за мисионерската работа в тази страна. 
     Една от най-нуждаещите се от ремонт църковни сгради е в Сентес, 
където имаме 15 членове и много млади хора от всички възрасти, кои-
то ревностно участват във всички мисионерски дейности. Тази сграда е 
построена със стара технология и е малка. Необходимо е не само да се 
обнови сградата, но и да се осъвремени и разшири, или може да се купи 
или изгради нова. Това, което ще можем да осъществим, ще зависи от 
вашата щедрост. 
     „Погледнете потока, който тече от склона на планината, освежаващ 
жадната земя, през която минава. Какво благословение носи! Човек би си 
помислил, че ако дава толкова щедро, ще изчерпи ресурсите си. Но не е 
така. Това е част от великия Божи план, според който потокът, който дава, 
никога няма да привърши; и от ден на ден и от година на година тече по 
пътя си, все приема и винаги дава.“ Моят живот днес, с. 223 
       Молим се за Божието благословение над вас и вярваме, че вашето 
дарение може да ви се върне от Бога десетократно.     
        
                Вашите братя и сестри от унгарското мисионско поле
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    Урок 10                                                                             4 декември 2021 г.

Ходене по Духа
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Понеже в Христос Исус нито обрязването 
има някаква сила, нито не обрязването, но вяра, която действа чрез 
любов. (Галатяни 5:16)

     „Ако всички бяхме ходили по стъпките на Човека от Голгота, нашите 
горди сърца щяха да бъдат покорени от Христовата благодат. Нямаше да 
има спорове между братята, но в смирението си всеки би оценил другите 
по-добре от себе си. Любовта ви един към друг ще бъде изразена с думи 
и прояви на нежност, а това студено коравосърдечие ще бъде стопено от 
Исусовата любов.“ Знамения на времето, 9 март 1888 г.

Препоръчвани четива:  Свидетелства към църквата, т. 1, с. 523-530 (Сря-
зване и бичуване)

Неделя                                                                                          28 ноември 

1. ЗОВ ЗА СЛУЖЕНЕ

а. Кое е най-силното доказателство, че сме позволили Божият закон 
да бъде наистина написан в сърцата ни, за разлика от простото изпо-
вядване на религия? Галатяни 5:13, 14; Матей 5:43-48

    „Една религия, основаваща се само на изпълнението на закона, не е 
достатъчна, за да доведе душата в хармония с Бога. Суровата, строга ре-
лигиозност на фарисеите, без всяко смирение, любов и нежност, беше за 
грешните само камък на препъване. Те бяха подобни на обезсолена сол, 
защото тяхното влияние нямаше сила да запази света от гибел. Само ис-
тинската вяра, „която действа чрез любов“, може да очисти душата; тя е 
подобна на квас, който променя целия характер.“ Мисли от планината на бла-
женствата, с. 61
      „Вярата действа чрез любов и очиства душата, а с вярата ще има и съот-
ветно послушание, вярно прилагане на Христовите думи. Християнството 
е винаги много практично, приспособяващо се към всички обстоятелства 
на реалния живот. „Вие сте Ми свидетели.“ Пред кого? – Пред света; защо-
то ще трябва да пръскате от себе си едно свято влияние. Христос трябва 
да пребъдва в душата ви и вие трябва да говорите за Него и да откривате 
красотата на Неговия характер.“ Вест към младите, с. 142
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Понеделник                                                                                29 ноември

2. ДА ВНИМАВАМЕ ЗА СОБСТВЕНОТО НИ ОТНОШЕНИЕ

а. Какво предупреждение се дава срещу порочния навик да се кри-
тикуват остро другите - и защо това се случва? Галатяни 5:15; Псалм 
59:12

      „Собственото Аз винаги ще поддържа висока оценка за себе си. Ко-
гато загубят първата си любов, хората обръщат гръб на Божиите запо-
веди, а след това започват да се критикуват един-друг. Този дух постоянно 
ще се стреми към господство до края на човешката история. Сатана се 
стреми да го стимулира, за да могат братята в своето невежество да се 
унищожават един-друг. Това не прославя, но постоянно безчести Бога и 
Неговият Дух се наскърбява!
      Сатана ликува, защото знае, че ако може да накара брат да нагрубява 
брата в църквата и в проповедничеството, не един ще бъде обезсърчен 
и ще напусне поста на своя дълг. Това не е дело на Светия Дух. Силите 
отдолу работят в ума и в храма на душата, за да поставят сатанинските 
качества там, където би трябвало да бъдат Христовите.“ Ум, характер, лич-
ност, кн. 4, с. 60

б. Как можем да се освободим от корена на разединението - недобри 
мисли? Ефесяни 5:8; Колосяни 3:12-15

     „Нека всички, които се изповядват като християни, отворят вратата на 
сърцата си за Неговия Дух и за Неговата благодат. Тогава Христовият мир 
така ще владее в сърцата им и ще бъде разкрит в характерите им, че няма 
да има раздори, борби, съперничество, хапене и унищожаване един  друг, 
нито стремеж към надмощие. Големите и сериозни усилия ще бъдат да жи-
веем живота на Христос. Ние трябва да представяме Неговия дух на милост и 
да не даваме повод на никой да следва нашия пример във вършенето на зло.
      Исус беше учтив, доброжелателен. Той беше послушен на всички запо-
веди на Своя Отец, безрезервно и без да търси удобство или някакви егоис-
тични интереси.“ Този ден с Бога, с. 207
       „Да ходиш в светлината означава да решиш твърдо, да размишляваш, да 
проявяваш сила на волята, като усърдно се стремиш да представяш Хрис-
тос в красотата на характера Му. Това означава да се премахне всякаква 
мрачност. Не трябва да си почивате, задоволявайки се само с това да каже-
те: „Аз съм дете на Бога.“ Гледате ли на Исус и като гледате, променяте ли 
се в Негово подобие? Да ходите в светлината означава напредък и прогрес 
в духовните постижения. (. . .) 
     Какво ужасно нещо е да помрачим пътя на другите, като носим сянка и 
мрак върху себе си! Нека всеки да внимава на себе си. Не обвинявайте дру-
гите за вашите дефекти на характера.“ Синове и дъщери на Бога, с. 200
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Вторник                                                                                      30 ноември

3. АКО СТЕ ТРЕТИРАНИ ГРУБО

а. Как християните от всички поколения са предупредени срещу една 
сериозна грешка, която се е случила по времето на Павел? 1 Корин-
тяни 6:1-8

       „Той (Павел) имаше такива изпитания, каквито ти никога не си прежи-
вявал. Нито ще трябва някога да претърпиш. И въпреки това той отклоня-
ваше погледа си от тези неща – не се занимаваше с тях, но възвеличаваше 
Божията благодат.“ Ум, характер, личност, кн. 3, с. 97
      „Когато в църквата възникнат неприятности, не бива да отиваме за по-
мощ при адвокати, които не са от вярата ни. Бог не желае да разкриваме 
църковните проблеми пред хора, които не се боят от Него. Не желае да 
разчитаме за помощ от личности, които не спазват заповедите Му. Упо-
ваващите се в такива съветници показват, че нямат вяра в Бога. Липсата 
им на вяра обезславя Господа и поведението им наврежда на самите тях. 
Като отиват при невярващи за разрешаване на трудности в църквата, те  
се „хапят дин друг“ (Гал. 5:15).
       Тези хора отхвърлят дадения им от Бога съвет и вършат онова, което 
Той им е забранил. Показват, че са избрали света за свой съдия и на небе-
то имената им се записват редом с имената на невярващите. Христос бива 
разпънат отново и опозорен. Нека тези хора знаят, че Бог не чува  молитви-
те им. Обиждат святото Му име и Той ще ги остави под ударите на Сатана, 
докато не видят глупостта си и не потърсят Господа с изповед за греха.
      Проблемите на църквата не трябва да излизат извън нея. Ако хрис-
тиянин е оскърбен, трябва да понася с търпение. Ако е измамен, не бива 
да се отнася към съдилищата. По-добре е да претърпи загуба и обида.“ 
Избрани вести, кн. 3, с. 257 

б. Ако несправедливо или не добре се е отнесло към нас в църквата, 
какво трябва да помним? Римляни 12:19; Евреи 12:14, 15 

      „Бог ще се разправи с недостойния църковен член, който мами брата 
си или  Божието дело. Християнинът не бива да се бори за  правата си. Бог 
ще се разправи с човека, който нарушава тези права. „На Мене принадле-
жи отмъщението. Аз ще сторя въздаянието“ - казва Господ (Римл. 12:19). 
Води се отчет за тези неща и Господ заявява, че ще отмъсти за всички.“ 
Пак там
      „Изкоренете всеки горчив корен.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 232
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Сряда                                                                                             1 декември

4. ОСНОВА ЗА ПОБЕДА

а. В стълбата на християнското освещение кое идва преди търпение-
то - и защо? 2 Петър 1:3-7                                                                                                     

       „Невъздържаният не може да бъде търпелив. Не е необходимо чо-
век да пие алкохол, за да бъде невъздържан. Грехът невъздържано яде-
не, често хранене, преяждане и хранене с мазна и нездравословна храна 
унищожава правилното действие на храносмилателните органи, влияе на 
мозъка, изкривява способността за преценяване, пречи на рационалното, 
спокойно, разумно обмисляне и действие. Това е източник на църковни из-
питания. За да бъдат Божиите чеда в приемливо състояние пред Него и да 
Го прославят с телата и душите си, които са Негови, трябва да с интерес и 
усърдие да се откажат от задоволяването на апетитите си и да проявяват 
въздържание във всичко.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 529

б. Как Павел обобщава начина за победа в тази сфера? Галатяни 5:16   

    
    „Заповядано ни е да разпънем плътта с наклонностите и страстите. 
Как ще го направим? Да нанасяме ли болка на тялото? Не; но да умърт-
вим изкушението към грях. Покварената мисъл трябва да бъде прогонена. 
Всяка мисъл трябва да бъде доведена в плен на Исус Христос. Всички 
животински наклонности трябва да бъдат подчинени на по-висшите сили 
на душата. Божията любов трябва да царува върховно. Христос трябва да 
заеме неразделен престол. Телата ни трябва да се разглеждат като Негово 
изкупено притежание. (...) 
      В опитността на Даниил и другарите му имаме пример за триумф на 
принципа над изкушението да се отдадем на апетита. Това ни показва, че 
чрез религиозен принцип младите хора могат да триумфират над плът-
ските похоти и да останат верни на Божиите изисквания, дори това да им 
коства голяма жертва. (. . .)
     Трябва да вземем под внимание думите на апостола, с които той апе-
лира към братята си поради Божиите милости да представят телата си „в 
жертва жива, свята, благоугодна на Бога“. Това е истинско освещение. Това 
не е просто теория, емоция или форма на думи, а жив, активен принцип, 
внесен в ежедневието. То изисква навиците ни на ядене, пиене и обличане 
да бъдат такива, че да осигурят запазването на физическото, умственото 
и моралното здраве, за да можем да представим на Господ телата си – не  
една жертва, повредена от грешни навици, но - „жертва жива, свята, благо-
угодна на Бога.“  Отразяване на Христос, с. 144
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Четвъртък                                                                                2 декември

5. ВНИМАВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДУХА

а. Какво можем да научим от Христовите принципи, които ръководеха 
Павел за начина да се справи с проблема в Галатия? Матей 5:23, 24; 
13:27-29

      „Фалшиви учители бяха донесли на галатяните противни на Христово-
то евангелие учения. Павел се опита да посочи и поправи заблудите. Той 
желаеше силно тези учители да бъдат отлъчени от църквата, но те бяха 
повлияли на такъв голям брой вярващи, че изглеждаше рисковано да се 
вземат мерки срещу тях. Имаше опасност от препирни и разделения, които 
биха увредили духовните интереси на църквата. Затова Павел се постара 
да обясни на своите братя колко важно е да си помогнат в духа на любо-
вта. Той заяви, че всички изисквания на закона, определящи дълга ни към 
нашите ближни, се изпълняват в любовта един към друг. Той предупреди 
галатяните, че ако поддържат омраза и раздори, ако се разделят на пар-
тии и се хапят, и се изяждат като животни, ще получат нещастия за този 
живот и гибел за бъдещия. Имаше само един начин да  предотвратят зли-
ните, както ги съветваше и апостолът – „да ходят по Духа“. Чрез постоянна 
молитва да търсят ръководството на Светия Дух, което ще ги доведе до 
любов и единство.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 234, 235
    „Мои братя мои сестри, когато възникне проблем между вас и друг 
член на Божието семейство, следвате ли библейските указания? Преди 
да представите на Бога своята молитвена жертва, отидете при брат си и 
в Христовия Дух говорете с него. (. . .) (Матей 5:23, 24, цитирано) Тогава 
можете да я представите с чиста съвест; защото сте изхвърлили корена на 
горчивината.“ Бюлетин на Генералната конференция, 1 април 1903 г.

Петък                                                                                           3 декември 

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД

1. Как се изпълнява Божият закон в ежедневието, дори в настоящо-
то поколение? 

2. Какво заявява вдъхновеният апостол за връзката на съвършен-
ството? 

3. Защо е важно да избягваме да носим корен на горчивина спрямо 
другите? 

4. Как себеконтролът в апетита съдейства за по-добри взаимоотно-
шения? 

5. Как мога да постигна по-голяма хармония с хора, които изглеждат 
трудни?
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            Урок 11  11 декември 2021

    Урок 11                                                                           11 декември 2021 г.

Плътта срещу Духа
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: А които са Исус Христови, разпнали са 
плътта заедно със страстите и похотите ѝ. (Галатяни 5:24)

    „Условията за спасение, представени в Божието слово, са разумни, ясни 
и позитивни. Изисква се нещо не по-малко от съвършено придържане към 
Божията воля и чистота на сърцето и живота. Трябва да разпънем собст-
веното Аз с неговите страсти. Трябва да се очистим от всяка нечистота 
на плътта и духа, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.“ 
Свидетелства към църквата, т. 1, с. 380

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 108-111 
(18. Отделяне от света – от „На небето никой няма да мисли за себе си, 
нито ще се стреми към собствените си удоволствия“ – до края; 19. Истин-
ска любов)

Неделя                                                                                         5 декември

1. БОРБАТА

а. Опишете борбата на естественото човешко сърце, което се нуждае 
от освобождение от осъждане чрез пълно, постоянно предаване на 
Христос. Галатяни 5:17, 18

      „Нашата любов към Христос ще бъде съизмерима с дълбочината 
на осъзнаването ни на греха, а познаването на греха става чрез закона. 
Когато видим самите себе си, нека погледнем към Исус, Който даде Себе 
Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие. Чрез вяра се хванете за 
Христовите заслуги и очистващата душата кръв ще извърши своето дейст-
вие. Колкото по-ясно виждаме злините и опасностите, на които сме из-
ложени, толкова по-благодарни ще бъдем за избавлението чрез Христос. 
Христовото евангелие не разрешава на човека да нарушава закона, тъй 
като именно чрез греха се отвориха портите на света към страданието.“ 
Вяра и дела, с. 74, 75
      „Освещението е едно ежедневно дело. Нека никой не се заблуждава 
с вярата, че Бог ще ни прости и благослови, докато престъпваме някое от 
Неговите изисквания. Умишленото извършване на някой познат грях кара 
да замлъкне свидетелстващия глас на Духа и отделя душата от Бога. Кол-
кото и славни да са нашите чувства, Христос не може да живее в едно 
сърце, което пренебрегва Божия закон. Бог ще почете само тези, които Го 
почитат.“ Осветен живот, с. 92
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Понеделник                                                                                6 декември

2. ДЕЛАТА НА ПЛЪТТА

а. Назови делата на плътта, споменати от Павел – и обясни защо се 
нуждаем да бъдем сериозно предупредени срещу тях. Галатяни 5:19-21

      „Той (Христос) понесе вината за престъплението. Пред Него бе при-
крито лицето на Отец, докато сърцето Му се съкруши и животът в Него 
заглъхна. Тази жертва бе принесена, за да можеха грешниците да бъдат 
спасени. По никой друг начин не беше възможно да се освободи човекът 
от наказанието на греха. И всяка душа, която отказва да вземе участие в 
така скъпо изкупеното помирение, трябва сама да понесе вината и наказа-
нието за престъплението си.“ Великата борба, с. 446

б. Защо прелюбодейството (полово сношение между женен мъж и 
жена, която не му е съпруга, или между омъжена жена и мъж, който не 
е неин съпруг) е нарушение на Божия закон? Изход 20:14; Евреи 13:4

в. Какво трябва да осъзнаем относно блудството (подобно на пре-
любодейството, но с участието на неженени лица) и нечистотата и 
похотливостта, които водят до него? 1 Коринтяни 6:18; Матей 5:27, 28

      „Била им е дадена най-сериозната вест, поверена някога на смъртни 
хора, и те могат да имат мощно влияние, ако бъдат осветени чрез нея. 
Твърдят, че стоят върху високата платформа на вечната истина и спазват 
всички Божии заповеди. Но ако се отдават на греха, ако извършват блуд-
ства и прелюбодейства, престъплението им е десетократно по-голямо, от-
колкото би било за назованите от мене хора, които не признават Божия 
закон за задължителен.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 367
    „Тази (седмата) заповед забранява не само нечисти действия, но и 
чувствени помисли и желания или каквато и да е практика, която води до 
възбуждането им. Чистота се изисква не само във външния живот, но и в 
тайните намерения и чувства на сърцето.“ Патриарси и пророци, с. 204

г. Как Бог желае да ни помогне да победим? Матей 5:8; Псалм 51:5-7, 10

      „Чрез Духа се очиства сърцето.“ Животът на Исус, с. 553

            Урок 11  11 декември 2021
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Вторник                                                                                      7 декември

3. ДЕЛАТА НА ПЛЪТТА (Продължение)

а. Какво е погрешното на обожаването на нещо? Изход 20:1-6

     „Под идолопоклонство той (Павел) разбира не само поклонение на 
идоли, но и себеугаждане, безделие, задоволяване на апетита и страстта. 
Простото изповядване на вяра в Христос – едно изпълнено с хвала знание 
за истината, не прави човека християнин. Религия, която задоволява само 
окото, ухото и вкуса или одобрява себеугаждането, не е Христова рели-
гия.“ Деяния на апостолите, с. 142

б. Какво трябва да осъзнаем относно това колко много Бог винаги е 
мразел всички видове магия и магьосничество? Изход 22:18; Мала-
хия 3:5; Откровение 21:8

      „Дори и на името „магьосничество“ сега се гледа с презрение. Твър-
дението, че хората могат да стоят във връзка със зли духове, се счита 
за басня от мрачното Средновековие. Спиритизмът обаче, чиито после-
дователи броят стотици хиляди, дори милиони, който си е проправил път 
всред научните кръгове, промъкнал се е в църквите, на когото се оказва 
добър прием в законодателните среди, дори и в царските дворове – тази 
гигантска измама е само едно съживяване на осъденото и забранено в 
древността магьосничество, само че в нова одежда.“ Великата борба, с. 460

в. Защо омраза, неразбирателство (разединение), съревноваване 
(пламенно желание за превъзходство, произтичащо от съперничест-
во), гняв, раздори, размирици (пораждане на недоволство или бунт), 
завист и убийства са толкова пагубни? 1 Йоан 3:15 

г. С какъв силен език Христос осъди ересите (доктрини, противни на 
„така казва Господ“)? Матей 15:9; Йоан 8:44 

д. С какъв вид поводи се свързват пиянството и пируванията? Дани-
ил 5:1-6, 26-28, 30; Матей 14:6-11
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Сряда                                                                                            8 декември

4. ПЛОДЪТ НА ДУХА 

а. В контраст на делата на плътта, какво разкрива Павел като плодо-
вете на Духа - и защо не можем да берем и избираме кой плод може да 
дойде по-лесно за нас? Галатяни 5:22, 23

     „Когато живеем с вяра в Божия Син, в живота ни ще се виждат плодовете 
на Духа; нито един плод няма да липсва.“ Животът на Исус, с. 558

б. Какъв вид „любов“ е цитираният тук плод? 1 Коринтяни 13:4-8, 13

      „Каквото и да изповядва човек, ако сърцето му не е изпълнено с любов 
към Бога и неговите ближни, той не е истински ученик на Христос.“ Деяния 
на апостолите, с. 143

в. Какъв вид „радост“ е цитираният тук плод? Псалм 51:12; Йоан 
15:10, 11; Евреи 12:2

     „Има души, които трябва да се съживят; много да получат радостта от 
спасението в собствените си души. Те са грешили, не са изградили пра-
вилен характер, но Бог иска да им възвърне радостта, дори радостта на 
Своите помазани.“ Поглед нагоре, с. 287                                

д. Защо е необходим истинският мир и как се постига той? Римляни 
5:1; Йоан 14:27

      „‘ Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат 
преследвани’ (2 Тим. 3:12). Но това не бива да плаши една душа. Какво 
може да даде такава слънчева светлина на душата както доказателството 
за простени грехове? Какво може да придаде истинско благородство, ако 
не е възстановяването на моралния образ на Бог в човека? Откъде може 
да дойде мир, ако не от Княза на мира? От кой източник можем да търсим 
помощ, освен от Този, който може да ни даде светлина сред мрака?“ Ривю 
енд херълд, 28 февруари 1899 
      „Радостта, която Исус изпита, когато видя души, изкупени чрез жертване-
то на славата, почитта, богатствата и дори собствения Му живот. Спасение-
то на човека бе Неговата радост.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 556
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Четвъртък                                                                               9 декември

5. ПЛОДЪТ НА ДУХА (Продължение)

а. Защо дълготърпението (търпението) е толкова ценно? Лука 21:19; 
Евреи 10:36; Откровение 14:12

      „Християнин, който проявява търпение и мъжество при лишения и стра-
дания и среща дори самата смърт с мира и спокойствието на непоклати-
мата вяра, може да направи за Евангелието повече, отколкото чрез дълъг 
живот на верен труд.“ Деяния на апостолите, с. 211

б. Защо благост, доброта, вяра и въздържание са от съществено зна-
чение за християнина? Псалм 18:35; Лука 7:50; Филипяни 4:5

в. Какво трябва да осъзнаем относно кротостта - и как само можем 
да проявим целия плод на Духа? Матей 5:5; Галатяни 5:24; 1 Петър 
2:21-24

     „Кротостта е скъпоценно качество, което помага да се страда мълча-
ливо, и да се понасят трудности. Кротостта е търпелива и способна да 
изпитва щастие при всички обстоятелства. Кротостта е винаги благородна 
и винаги пее собствените си изпълнени с щастие песни, които създават 
мелодия в сърцето и радват Бога. Кротостта не е мълчалива и нацупена.“ 
Свидетелства към църквата, т. 3, с. 321
      „Исус, нашият Изкупител, вървеше по земята с достойнството на цар, 
но бе кротък и смирен по сърце.“ Детско водителство, с. 72

Петък                                                                                              10 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Ние не се спасяваме чрез покоряване на Божия закон, но въпреки 
това какво трябва да осъзнаем относно него?

2. С цената на какво е снизхождението към нарушаване на Божия 
закон по отношение на брака?

3. С цената на какво е отдаването на занимаване със съвременен 
спиритизъм/окултизъм?

4. Сравни любовта, радостта и мира на Христос с фалшификатите 
на света.

5. Къде трябва да гледаме, за да развием цялостния плод на Духа?
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            Урок 12  18 декември 2021

    Урок 12                                                                          18 декември 2021 г.

Когато се виждат слабости и грешки
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. Да не 
ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един 
на друг. (Галатяни 5:25, 26)

     „Не е нужно да бъдем толкова пламенни за нашите братя и в тази пламен-
ност да пренебрегваме работата, която трябва да свършим за себе си. Чуж-
дите грешки няма да направят нашите случаи по-прави.“ Този ден с Бога, с. 83

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 39-42 (5. Говоре-
не на зли неща); Свидетелства към църквата, т. 3, с. 92-94 (9. Делото в Батъл 
Крийк -– от „Нищо друго не може така да отслаби смелостта и решителността му, 
както мисълта за направените от самия него грешки във възложената му от Бога 
работа“ до „У младите хора няма голямо желание да се посветят на Бога и да отда-
дат талантите си в служба на Него“); Свидетелства към църквата, т. 5, с. 236-238 
(От „Обаче ние силните  сме длъжни да носим немощите на слабите“ до края), с. 
596-605

Неделя                                                                                        12 декември

1. НИЕ И ДРУГИТЕ

а. Кой валиден за всяко време апел на Павел отеква  до нашите дни? 
Галатяни 5:25, 26 

    „Онези, които не са духовни, често имат ревност, която далеч надхвърля 
усърдието на истинските Божии деца. Това е така, защото те са решили, 
че техните пътища и планове ще успеят. Те си казват: „Ще вложа всичката 
сила на своето същество в този план и ще работя непрекъснато, докато 
не го видя успешен. Ще продължа, докато надделея.“ Но цялата религия, 
която човек има, често се среща в тази амбициозна ревност, която счи-
та, че е според Христовия ред. Отнемете това и нищо не остава. Те са 
като фарисеите, които даваха десятък от джоджена, анасона и кимиона, 
но пренебрегваха по-важните въпроси на закона, правосъдието, милостта 
и любовта към Бога.“  Елън Уайт, Материали 1888, с. 1374, 1375.
      „Всички, които биха се учили от Христос, трябва да бъдат изпразнени от 
човешката мъдрост. Душата трябва да се очисти от всяка суета и гордост 
и да се освободи от всичко, което я държи във владение, а Христос тряб-
ва да се възвиси в сърцето. Постоянните борби в душата, произтичащи 
от егоизъм и самонадеяност, трябва да бъдат порицани, а смирението и 
кротостта трябва да заемат мястото на нашето естествено самомнение.“ 
Проповеди и разговори, кн. 1, с. 271, 272.
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Понеделник                                                                              13 декември

2. УЧЕНЕ НА БОЖИЯ ПЪТ

а. С какъв вид преживявания се сблъскват понякога почти всички? 
Псалм 69:5, 16-19

      „Каквито скърби и изпитания да имаш, разкрий случая си  пред Господа. 
Той ще закали духа ти да може да издържа. Той ще ти отвори път, за да 
излезеш от затрудненията, в които си се оплел.“ Животът на Исус, с. 261
   
б. Имайки предвид тази реалност, опишете как трябва да действаме 
по отношение на човек, който е направил грешка. Галатяни 6:1; Матей 
18:15

      „Ако си огорчена, защото твоите съседи и приятели грешат и си навреж-
дат, ако бъдат хванати в грешки, последвай библейското правило. „Пока-
жи вината между тебе и него самия.“ Когато отидеш при някого, за когото 
предполагаш, че греши, постарай се да говориш с кротък и смирен дух, тъй 
като човешкият гняв не съдейства на Божията правда. Грешащият не може 
да бъде поправен по друг начин освен чрез дух на кротост, любезност и 
нежна любов.
    Бъди внимателна в обноските си. Избягвай всичко в поглед или жест, 
дума или тон, който напомня за гордост и себелюбие. Пази се от дума или 
поглед, които биха те издигнали или биха сравнили твоята доброта и пра-
ведност с техните неуспехи. Пази се дори от намек за отвращение, надмо-
щие или презрение. Внимателно избягвай всичко, което напомня за гняв. 
Макар че използваш възможно най-ясни думи, нека няма укори, обвинения 
или някакви признаци на близост различна от искрена любов. Но повече от 
всичко нека да няма и сянка от омраза или лошо отношение, ненавист или 
кисел външен вид. От изпълненото с любов сърце не може да изтича нищо 
друго освен доброта и любезност. Всички тези скъпоценни плодове обаче 
не трябва да ти пречат да говориш сериозно и тържествено, сякаш ангели 
насочват очите си към тебе и ти действаш съобразно идещия съд. Помни, 
че успехът на изобличенията зависи до голяма степен от духа, с които са 
дадени. Не занемарявай искрената молитва да притежаваш смирен ум и 
Божии ангели да вървят пред тебе, за да работят със сърцата, които се 
опитваш да достигнеш, както и да ги смекчат чрез небесни нашепвания, 
така че усилията ти да не бъдат напразни. Ако се постигне нещо добро, не 
отдавай това на себе си. Само Бог трябва да бъде възвеличаван. Само Бог 
е постигнал всичко.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 40, 41
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Вторник                                                                                    14 декември

3. ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА РЕЧТА

а. Кое трябва да ни помогне да устоим на изкушението да разказваме 
на другите за грешките на някой друг? Лука 6:31; Притчи 25:9

     „Извиняваш се, че си говорила лоши неща за твоя брат или сестра или 
ближен, преди да отидеш при него и да направиш стъпката, която Бог е 
наредил. Казваш: „Не съм говорила пред никой чак до момента, когато бях 
толкова умъчнена, че не можех да се въздържам.“ Какво те е умъчнило? 
Нима не е очевидното пренебрегване на задълженията ти и на заръчаното 
от Бога? Ти бе виновна в грях, защото не отиде при нарушителя и не му 
каза за грешката му на четири очи. След като не постъпи така и не послу-
ша Бога, как би могла да се чувстваш по друг начин освен умъчнена – та 
нали сърцето ти бе закоравено, докато потъпкваше Божията заповед и в 
сърцето си мразеше твоя брат или ближен? Какво средство си намерила 
за премахване на бремето? Бог те укорява за пропуска – за това, че не си 
посочила грешката на брата си. Извиняваш се и се утешаваш, като правиш 
грях, давайки си поръчението да говориш пред друг човек за грешката на 
брата си! Това ли е правилният начин да си купиш удобство – вършенето 
на грях?“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 41

б. Като се обърнем към някого по отношение на негова вина (грешка), 
как тази личност може да реагира? Притчи 14:16 И все пак какво е на-
шето задължение, независимо от риска?

       „Помагайте на грешащите, като им разказвате за вашите опитности. 
Показвайте им как търпението, любезността и помощта на нашите съра-
ботници са ви давали кураж и надежда, когато сте правили сериозни греш-
ки.“ По стъпките на великия Лекар, с. 359
     „Всичките ти усилия да спасиш грешащите могат да бъдат напразни. 
Те могат да ти се отплатят със зло за доброто. Може би ще бъдат раз-
гневени, а не убедени. Какво ще стане, ако не се вслушат за тяхно добро 
и продължат с нечестивото си поведение, което са започнали? Това ще 
се случва често. Понякога най-меките и нежни укори няма да имат добър 
ефект. В този случай благословението, което си искала да бъде получено 
от друг чрез вървене по пътя на правдата, спиране на вършенето на зло и 
научаване да се върши добро, ще се върне в твоето сърце. Ако грешащите 
упорстват в греха, отнасяй се към тях любезно и ги остави на твоя небесен 
Отец. Ти си избавила душата си. Грехът им вече не лежи върху тебе. Вече 
не си участник в греха.“ Пак там, с. 41, 42
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Сряда                                                                                          15 декември

4. СМИРЕНИ ЧРЕЗ СОБСТВЕНАТА НИ ГРЕХОВНОСТ

а. Защо трябва да победим подхранването на клеветата? Тит 3:2; 
Яков 4:11

       „Не говори лоши неща за когото и да било. Не слушай лоши неща за 
когото и да било. Ако няма слушатели, няма да има и говорители на лоши 
неща. Спирай този, който говори нечистота в твое присъствие. Отказвай 
да го слушаш, макар и обноските му да са приятни, а думите – благи. Той 
може да демонстрира привързаност и въпреки това да хвърля завоалира-
ни намеци и да пронизва с нож в тъмнината.
      Решително отказвай да слушаш, макар и шепотникът да се оплаква, 
че е обременен с тайна, за която не може да не говори. Наистина е обре-
менен! С една прокълната тайна, която разделя добри приятели. Вървете, 
вие обременени, и се разтоварете от товара по определения от Бога начин. 
Първо говорете на брата си на четири очи.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 42

б. Какво става, само ако виновният откаже да се вслуша? Матей 18:16, 17

      „Ако не успеете, после отидете с един или двама приятели и му говоре-
те в тяхно присъствие. Ако пак не успеете, разкажете на църквата. Никой 
невярващ не трябва да бъде запознат и с най-малкия детайл по този въ-
прос. Представянето на проблема пред църквата е последната възможна 
стъпка. Не разгласявайте пред враговете на вашата вяра.“ Пак там

в. Обяснете кое може да извърши или да наруши истинското възста-
новяване. Галатяни 6:2, 3

      „Помнете, че  нашата задача е делото на възстановяването. То не бива 
да се върши гордо, натрапничаво и бездушно. Не казвайте самонадеяно: 
„Имам власт и ще я използвам.“ И след това да изсипете обвинения върху 
прегрешилия. (…) Работата, която имаме да вършим за братята, е не да ги 
отхвърляме, нито да ги притискаме с обезсърчение и отчаяние, казвайки: 
„Ти ме разочарова и няма да се опитвам да ти помагам.“ Този, който смя-
та себе си за пълен с мъдрост и сила, и напада потиснатите, измъчените 
и копнеещите за помощ, демонстрира фарисейски дух и се загръща в 
мантията на собственото си самоиздигнато его. В душата си той благодари 
на Бога, че не е като другите и предполага, че неговото поведение е до-
стойно за похвала, че е твърде силен, за да бъде изкушен. (Галатяни 6:3 
цитирано).“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 338, 339
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Четвъртък                                                                               16 декември

5. НАУЧАВАНЕ НА ПО-ДЪЛБОКО СМИРЕНИЕ

а. Как можем да избегнем да развалим свидетелството си за Христос? 
Галатяни 6:4, 5

      „Едно от най-големите проклятия в нашия свят (то се наблюдава нався-
къде в църквите и в обществото) е страстта към господстване. Хора биват 
погълнати от търсенето на трайна власт и популярност. За наша болка и 
срам този дух се проявява и в самите редици на пазителите на съботата. 
Но духовният успех идва само при онези, които са се научили на смирение 
и кротост в Христовото училище.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 337, 338
    „Който се смята за по-издигнат от своите братя в разсъжденията и в 
опита си и презира техните съвети и увещания, показва, че се намира в 
опасна заблуда. Сърцето е измамно. Човек трябва да изпитва характера и 
живота си по образеца в Библията. (…) В края всеки сам ще стои или ще 
падне не според мнението на партията, която го е поддържала или е била 
против него, не според мнението на някого, но според истинския си харак-
тер в очите на Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 238

б. Как може нашето влияние да носи надежда на други? Галатяни 6:6-10

      „До съда вие никога не ще видите влиянието на  любезното и тактично 
постъпване с непоносимите, неразумните и недостойните. Когато среща-
ме неблагодарност и предателство на светите истини, ние се възбуждаме 
и сме склонни да покажем нашето презрение или негодувание. И винов-
ните очакват това, те са подготвени за него. Но когато бъдат изненадани 
от любезна снизходителност, тя често събужда у тях техните най-добри 
чувства и желание да заживеят един по-добър живот.“ По стъпките на Вели-
кия Лекар, с. 359

Петък                                                                                        17 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Коя характерна черта на Луцифер трябва да бъде изкоренена от 
всеки християнин?

2. Преди да помисля да поправя някой друг, какво първо трябва да 
обмисля?

3. Защо не мога да си припиша заслуга, дори ако моите думи изглеж-
да да помагат на някого?

4. Кога може да съм виновен за съдействане на клеветническо по-
ведение?

5. Защо може моментите на най-голямо смирение в живота ми да са 
били най-добри за мен?

            Урок 12  18 декември 2021
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            Урок 13  25 декември 2021

    Урок 13                                                                          25 декември 2021 г.

Издигане кръста
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: А далеч от мене да се хваля освен с кръ-
ста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е раз-
пнат, и аз за света. (Галатяни 6:14)

      „Висящ на кръста Христос беше Евангелието. (. . .) Няма ли членове-
те на нашата църква да държат очите си отправени към един разпнат и 
възкръснал Спасител, в Когото са съсредоточени надеждите им за вечен 
живот? Това е нашата вест, нашият аргумент, нашата доктрина, нашето 
предупреждение към непокаяните, нашето насърчение за скърбящите, на-
деждата за всеки вярващ.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1113

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите с. 90-94 (20. Извисяване на 
кръста)

Неделя                                                                                               19 декември

1. ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕДНА КОМПЕТЕНТНА СЛУЖБА

а. Какво е забележителното в служението на Павел? 2 Коринтяни 3:2, 6-9

      „Но макар в този век да има много проповедници, съществува голяма 
нужда от способни, святи служители - мъже, със сърца, пълни с любов към 
Христос. Гордост, самоувереност, любов към света, критикарство, горчиви 
чувства, завист са плод, принасян от мнозина, изповядващи Христовата 
религия. Животът им, в остър контраст с живота на Спасителя, често носи 
тъжно свидетелство за характера на проповедническия труд на онзи, който 
ги е обърнал.
       Човекът не може да получи по-велика почит от тази - да бъде приет от 
Бога като способен служител на евангелието. Но ония, които Господ бла-
гославя със сила и с успех в Своето дело, не се хвалят. Те признават, че 
зависят напълно от Него, осъзнават, че силата им не идва от самите тях.“ 
Деяния на апостолите, с. 147

б. Какво се случи в Галатия, което разкри липса на разбиране за ис-
тинското служение от страна на фалшивите учители? Галатяни 6:12, 13
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Понеделник                                                                               20 декември

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗПНАТИЯ

а. Обяснете какво става, когато настройваме умовете и сърцата си в 
съзерцание на Христовата жертва заради нас. Йоан 1:29

      „Ако грешниците могат да бъдат доведени да погледнат сериозно на 
кръста, ако могат да придобият пълна представа за разпнатия Спасител, 
те ще осъзнаят дълбочината на Божието съчувствие и вината на греха.
     Христовата смърт доказва Божията велика любов към човека. Тя е 
нашият залог за спасение. Да отстраним кръста от християнството - това 
би било все едно да отнемем слънцето от небето. Кръстът ни води по-бли-
зо до Бога, примирява ни с Него. С милостивото съчувствие на бащината 
любов Йехова гледа на страданието, което Неговият Син издържа, за да 
спаси човешкия род от вечна смърт, и ни приема чрез възлюбения Си.
      Без кръста човекът не би могъл да общува с Отца. От него идва всяка 
надежда. От него изгрява светлината на любовта на Спасителя. И когато 
в подножието на кръста грешникът погледне към Този, Който умря, за да го 
спаси, радостта му може да бъде пълна, защото греховете му са просте-
ни. Коленичейки с вяра пред кръста, той е достигнал най-високото място, 
достъпно за човека.
      Чрез кръста научаваме, че небесният Отец ни обича с безкрайна лю-
бов.“ Деяния на апостолите, с. 94

б. При все това, с какво се сблъска Павел, представяйки кръста? 
1 Коринтяни 1:22, 23

      „В умовете на много хора в наше време кръстът на Голгота е обкръжен 
със святи спомени. Святи асоциации са свързани със сцените на разпяти-
ето. Но в дните на Павел на кръста се гледаше с отвращение и с ужас. Да 
се издигне като Спасител на човечеството човек, намерил смъртта си на 
кръст, това естествено би предизвикало подигравка и противопоставяне.
      Павел добре знаеше как щяха да погледнат на подобна вест и евреи, 
и гърци в Коринт. “А ние проповядваме разпнатия Христос - призна той, - 
за юдеите съблазън и за езичниците глупост” (1Кор.1:23). Мнозина сред 
еврейските му слушатели щяха да приемат вестта, която той се готвеше 
да прогласи. Според преценката на гърците думите му щяха да бъдат аб-
солютна глупост. Щяха да погледнат на него като на слабоумен, ако се оп-
иташе да им покаже как кръстът може да има някаква връзка с издигането 
и спасението на човечеството.“ Пак там, с. 109
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Вторник                                                                                     21 декември

3. ПО-СИЛНИ ОТКОЛКОТО ОСЪЗНАВАМЕ 

а. Пред лицето на противопоставянето, какво Павел не само пропо-
вядваше, но всъщност възхваляваше Най-възвисения? Галатяни 
6:14 Защо?

    „Но за апостола кръстът бе предмет на върховен интерес. Откакто бе 
възпрян да преследва последователите на разпнатия Назарянин, той не 
бе преставал да прославя кръста. По това време му бе дадено и открове-
ние за безкрайната Божия любов, разкрита чрез смъртта на Христос, и в 
живота му настъпи чудно преобразяване, довело всичките му планове и 
намерения в хармония с небето. От онзи час той стана нов човек в Хрис-
тос. Знаеше от личен опит, че когато един грешник види веднъж любовта 
на Отец, разкрита в пожертването на Сина Му, и се отдаде на божествено-
то влияние, в сърцето му настъпва промяна и от този момент нататък за 
него Христос е всичко във всичко.“ Деяния на апостолите, с. 109
   „Кръстът, кръстът. Вдигни го (…) Когато го вдигнеш, с удивление ще от-
криеш, че той те издига и подкрепя. В трудности, лишения и скърби кръ-
стът ще бъде твоя сила и тояга за подпиране. Ще видиш, че от него изли-
зат милост, състрадание, съчувствие и неизразима любов. За тебе той ще 
бъде залог на безсмъртие.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 36

б. Как псалмистът обяснява постигнатото на кръста? Псалм 85:10

     „Когато грешникът вижда Исус такъв, какъвто е, всесъстрадателен Спа-
сител, надеждата и увереността завладяват душата му. Безпомощната 
душа се хвърля безрезервно към Исус. Никакво съмнение не помрачава 
повече представата за  разпнатия Исус Христос. Неверието е изчезнало. 
(. . .)
    Тази жертва беше принесена с цел да възстанови човека до първоначал-
ното му съвършенство. Да, нещо повече,  тя беше принесена да му даде 
пълно преобразяване на характера, правейки го повече от победител. (…)
     Христос заявява: „И Аз, като бъда издигнат от земята, ще привлека всич-
ки при Себе Си.“ Ако кръстът не намери влияние в своя полза, той създава 
влияние. От поколение на поколение истината за това време се разкрива 
като настояща истина. Христос на кръста беше средството, чрез което ми-
лост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Това е средството, 
което трябва да движи света.“  Библейски коментар, т. 6, с. 1113
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Сряда                                                                                           22 декември

4. ПЕРСПЕКТИВА КАТО НИКОЯ ДРУГА

а. Как съзерцаването на кръста променя живота ни? Йоан 12:32

    „Когато умът бъде привлечен към голготския кръст, несъвършените чо-
вешки очи виждат Христос, прикован на срамния кръст. Защо умря? За-
ради греха. Що е грях? - нарушаване на закона. Тогава очите се отварят 
и виждат естеството на греха. Законът е нарушен, но не може да опрости 
нарушителя. Той е нашият детеводител, който ни осъжда. Къде е избав-
лението? Законът ни насочва към Христос, Който увисна на кръста, за да 
придаде правдата Си на падналия, грешен човек и по този начин да го 
представи на Отец Си като облечен в Исусовия праведен характер.“ Избра-
ни вести, кн. 1, с. 315
     „Исус вижда вината от миналото и прощава, и не трябва да Го безчес-
тим, като се съмняваме в Неговата любов. Това чувство за вина трябва 
да бъде положено в подножието на кръста на Голгота. Чувството за гре-
ховност е отровило изворите на живота и истинското щастие. Сега Исус 
казва: „Възложи всичко на Мен. Аз ще взема греховете ти; ще ти дам мир. 
Не прогонвай повече самоуважението си, защото съм те изкупил с цената 
на собствената си кръв. Ти си мой. Ще укрепя отслабената ти воля; ще 
премахна угризението ти за греха.“ Тогава обърни благодарното си сърце, 
треперещо от несигурност, към Него и се хвани за надеждата, поставена 
пред тебе. Бог приема твоето съкрушено, разкаяно сърце и те помилва.
Той предлага да те осинови в семейството Си, с Неговата благодат, за 
да помогне на твоята слабост, и скъпият Спасител ще те води стъпка по 
стъпка, като поставиш ръката си в Неговата и Му позволиш да те води.“ 
Да мога да Го позная, с. 241

б. Как това въздейства на отношенията ни и ни издига духовно? Йов 
23:16

      „Погледни, о, погледни към кръста на Голгота; виж жертващия се Цар, 
страдащ заради тебе. (. . .)
     Божият Син беше отхвърлен и презрян заради нас. Можете ли пред 
самия кръст, гледайки с окото на вярата страданията на Христос, да раз-
казвате за неволите си, за изпитанията си? Можете ли да подхранвате в 
сърцето си отмъщение към неприятелите си, докато молитвата на Хрис-
тос идва от Неговите бледи и треперещи устни за Неговите подигравате-
ли, Неговите убийци: „Отче, прости им; защото те не знаят какво вършат“ 
(Лука 23:34)?“ Пак там, с. 65
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Четвъртък                                                                              23 декември

5. НОВО СЪЗДАНИЕ

а. Как Павел завършва посланието си до галатяните? Галатяни 6:15-18 
Какъв ефект оказа то върху тях?

      „Когато Павел прие евангелието на Исус Христос, това го направи ново 
създание. Той бе преобразен. Всадената в неговата душа истина му даде 
смелост като Христов последовател, благодарение на която никакво про-
тивопоставяне не можа да го поклати, никакво страдание не можа да го 
уплаши.“ Вяра и дела, с. 24 
   „Сериозните и настойчиви думи на апостола не останаха безплодни. 
Светият Дух подейства с могъща сила и мнозина, чиито стъпки се бяха 
отклонили в странични пътеки, се върнаха към своята по-раншна вяра 
в евангелието. Отсега нататък те бяха твърди в дадената им от Христос 
свобода. В своя живот разкриха плодовете на Духа - “любов, радост, мир, 
дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност”. Името на Бога бе 
прославено и още много хора се прибавиха към вярващите от този край.“ 
Деяния на апостолите, с. 173

б.  Как трябва това послание да въздейства върху нашите сърца 
днес? Матей 16:24-26  

      „Чудно ли е, че Павел възкликна: “А далеч от мене да се хваля, освен с 
кръста на нашия Господ Исус Христос...” (Гал. 6:14). И наша привилегия е 
да прославим кръста. Да се отдадем напълно на Този, Който отдаде Себе 
Си за нас. Тогава в светлината, която струи от Голгота и е изгряла на на-
шите лица, можем да вървим напред, за да я разкрием на онези, които са 
в тъмнина.“ Деяния на апостолите, с. 94

Петък                                                                                          24 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Сравни служението на Павел с това на лъжеучителите в Галатия.
2. Как трябва да ми въздействат сцените на Голгота по мощен на-

чин?
3. Защо е благословение постоянно да държа кръста пред окото на 

ума?
4. Когато гледам към кръста, какво става с моите проблеми и непри-

ятности?
5. Как може това послание да ме съживи, както направи с  галатя-

ните? 
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Събота, 8 януари 2022 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  

                 ЮЛИ                          АВГУСТ                СЕПТЕМВРИ   
               3 - 21:08 ч.                    7 - 20:39 ч.               4 - 19:55 ч. 
           10 - 21:05                      14 - 20:29                 11 - 19:43      
           17 - 21:01                      21 - 21:19                 18 - 19:31  
           24 - 20:55                      28 - 20:07                 25 - 19:18                                                    
           31 - 20:48                           
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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.
    2  51. Духовно съживление                         317
    9  52. Човек на действието                         323              
  16  53. Строители на стената                       327
  23  54. Упрек срещу изнудването                 333
  30  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                  

                                 НОЕМВРИ
    6  55. Езически заговори                             337
  13  56. Напътствани в Божия закон             341                      
  20  57. Реформация                                      346
  27  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
 
                                ДЕКЕМВРИ
    4  58. Идването на избавител                     353
  11  59. Израилевият дом                               363 
  18  60. Видения за бъдещата слава            373
  25  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
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     ОКТОМВРИ
   Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение
      
     1 Петък  Ездра 8:21-23   Молитвен час
 2 Събота  Псалм 84:1-7   Залез: 19:06 ч. 

 3 Неделя  Псалм 119:1-8   2 Царе 7:28,29 
 4 Понеделник  Еремия 17:5, 7, 8   Исая 35:3, 4        
 5 Вторник  Второз. 12:28   Псалм 127:1, 2  
 6 Сряда  Матей 6:27-34   Пл. Еремиев 3:54-57   
 7 Четвъртък  Числа 32:10-12   Софония 3:8-12   
 8 Петък  Захария 8:13, 16, 17   Молитвен час
 9 Събота  Псалм 48:9, 14   Залез: 18:54 ч.

 10 Неделя  1 Йоаново 3:21, 22   Йоан 14:27   
 11 Понеделник  Псалм 145:2, 5, 9, 10   Римляни 5:1-5
 12 Вторник  Исая 33:2   Псалм 125:1-4  
 13 Сряда  Псалм 49:3   Марк 4:18-20   
 15 Четвъртък  Второз. 10:20, 21   Матей 11:28-30
 17 Петък  Пл. Еремиев 3:21-26   Молитвен час 
 16 Събота  Псалм 148:12-14   Залез: 18:42 ч. 

 17 Неделя  Притчи 11:25, 27, 28   1 Йоаново 4:16  
   18  Понеделник  Исус Навин 1:7-9   Евреи 10:37-39  
 19 Вторник  Матей 10:29-31   Йоан 14:1-3   
 20 Сряда  Второз. 8:1-6   Псалм 130   
 21 Четвъртък  Ефесяни 2:8-10   Лука 11:39-41           
 22 Петък  Римляни 13:8-11   Молитвен час
 23 Събота  Псалм 36:7-9   Залез: 18:32 ч. 
 
 24 Неделя 2 Летописи 6:21   Псалм 119:145-149  
 25 Понеделник Лука 21:38-36   1 Йоан. 3:21-24    
  26 Вторник Римляни 12:1, 2   Исая 49:13-16 
 27 Сряда     Йоан 6:35, 37, 58   2 Тимотей 3:13-17  
 28 Четвъртък Псалм 88:1-3, 13   Псалм 119:76, 77
 29 Петък Римляни 14:12, 13   Молитвен час
 30 Събота Псалм 89:14-18   Залез: 18:22 ч.

 31 Неделя Еремия 18:1-6   Псалм 149:1, 2, 4, 5, 6 
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 1 Понеделник  1 Коринтяни 6:19, 20   Еремия 33:14-16      
 2 Вторник  Притчи 18:10   Римляни 12:21  
 3 Сряда  Изход 33:14-16   Псалм 116:1-7  
    4  Четвъртък  Евреи 10:19-25   Лука 17:7-10    
 5 Петък  Йоан 6:31-35   Молитвен час
 6 Събота  Исая 60:1-3   Залез: 17:13 ч. 

 7 Неделя  Псалм 90:12-14   Марк 13:34-37  
 8 Понеделник  Матей 7:7-11   Авакум 3:17-19   
 9 Вторник  Яков 4:13-15   Псалм 63:6-8   
 10 Сряда  Пл. Еремиев 3:22-26   Матей 17:20, 21  
 11 Четвъртък  1 Коринт. 4:18-20   1 Петрово 2:19-21 
 12 Петък  Исая 33:14-16   Молитвен час 
 13 Събота  Езекиил 37:26-28   Залез: 17:05 ч. 

 14 Неделя     Римляни 13:11-14   Филипяни 1:9-11   
  15  Понеделник  Псалм 104:33, 34   Исая 30:15,18  
   16 Вторник  1 Йоаново 5:18-21   2 Коринтяни 6:3, 4  
 17 Сряда  Тит 3:5-8   Йоан 17:20-24  
 18 Четвъртък  Псалм 94:22    Притчи  19:21, 23             
 19 Петък  2 Петрово 1:5-11   Молитвен час
 20 Събота  Вороз. 10:12, 13   Залез: 16:59 ч. 
 
 21 Неделя Йоан 12:35, 36   Йоан 15:18, 19  
 22 Понеделник Псалм 121   Римляни 15:4, 13    
 23 Вторник Псалм 49:3   Притчи 3:21-26
 24 Сряда     1 Царе 2:2, 3   Исая 33:20-24  
 25 Четвъртък Притчи 8:1, 34-36   Псалм 91:1-8   
 26 Петък 4 Царе 18:5-7   Молитвен час  
 27 Събота Изход 33:13-16   Залез: 16:55 ч.
  
 28 Неделя Псалм 32:7, 8    Йоан 12:35, 36
 29 Понеделник Римляни 13:11-14   Псалм 119:148
 30 Вторник          Колосяни 3:23-25   Галатяни 6:2-4

      Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение

    НОЕМВРИ
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  Дата        Ден          Сутрешно богослужение     Вечерно богослужение

  ДЕКЕМВРИ

 1 Сряда Галатяни 5:16-18 Исая 32:17, 18, 20   
 2 Четвъртък Второз. 33:26-29 Псалм 74:16-19  
 3 Петък Левит 20:22-24, 26 Молитвен час
 4 Събота 1 Йоаново 4:7-12 Залез: 16:53 ч.

     5 Неделя             Римляни 8:26-28 Даниил 6:4, 5, 10  
    6 Понеделник Псалм 88:1-3, 13 Притчи 19:21, 23  
 7 Вторник 1 Летописи 16:19-25 Псалм 147:1-3, 11
 8 Сряда Римляни 14:7 Псалм 119:164-168
 9 Четвъртък Галатяни 5:1, 6, 14 Авдий ст. 15-17  
 10 Петък 1 Йоаново 3:21-24 Молитвен час
 11 Събота Лука 6:47-49 Залез: 16:53 ч.

 12 Неделя Псалм 1 Псалм 119:164-168  
 13 Понеделник Псалм 46:1-5 Исая 49:14, 15 
 14  Вторник Матей 5:43-48 Псалм 146:5   
 15 Сряда Тит 2:11-14 Евреи 11:6    
 16 Четвъртък Исая 2:1-3, 5 Римляни 8:28, 31  
 17  Петък 1 Царе 2:2, 3 Молитвен час
 18 Събота Езекиил 37:26-28 Залез: 16:54 ч.

 19 Неделя Псалм 145:17-21 Исая 46:4   
 20 Понеделник Притчи 4:23, 26 Евреи 12:1-3
 21 Вторник Второз.  4:39, 40 Псалм 57:1, 2   
 22 Сряда 1 Йоаново 3:2, 3 Наум 1:3, 6, 7   
 23 Четвъртък Ефесяни 2:8-10 Матей 12:46-50  
 24 Петък Левит 20:23, 26 Молитвен час
 25 Събота  Второз. 31:11-13 Залез:  16:58 ч.

 26 Неделя Галатяни 6:7, 10 Псалм 119:92, 93     
   27 Понеделник  Второз. 10:12-17 Исая 51:6-8
 28 Вторник Лука 11:27, 28 Притчи 6:20-23     
    29     Сряда Филипяни 2:12-15 Лука 24:28-32
 30 Четвъртък Исая 33:2 Ефесяни 2:8, 9
 31 Петък 1 Царе 7:12 Залез: 17:02 ч.   
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4 декември
за църковна сграда
в Сцентес, Унгария
(с. 51)

Дарения от
първата събота

2 октомври
за изграждане на църква
в Одеса, Украйна
(стр. 4)

7 ноември
за литература за 

нуждаещите се полета
  (с. 30)


