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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.
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Предисловие
       „Историята на скитническия живот на Израил из пустинята бе записана 
за полза на Божия Израил до края на времето.“ Патриарси и пророци, с. 192
   „Роптанията на древните израилтяни, бунтовното им недоволство, 
както и чудесата, извършени за тях, и наказанието за тяхното идолопо-
клонство и неблагодарност са записани за нас. Примерът на Древния 
Израил е даден като предупреждение към Божия народ – за да остави 
неверието и да избегне Божия гняв. Ако беззаконията на евреите бяха 
пропуснати в свещения доклад и бяха отбелязани само добродетелите 
им, нямаше да можем да извлечем от тяхната история уроците, които 
извличаме сега.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 11
      Първата част, която започваме от двете серии с общо заглавие „Ски-
танията в пустинята“, ще бъде съсредоточена главно върху: рождението 
на Мойсей и приготовлението му да води излизането, язвите над Еги-
пет, освобождението на Израил от египетското робство, пристигането на 
Израил при Синай и получаването на закона. Ще срещнем примери на 
неверие и ужасните му последици, и на вярност и нейните благослове-
ния, и възнаграждаване. Ще видим ужасните резултати от отхвърлянето 
на Божиите предупреждения, а също така благословенията върху онези, 
които избират да вярват Божието слово и го следват.
     Мнозина от израилтяните носеха със себе си влиянието на Египет. 
Макар че физически напуснаха Египет, със себе си носеха много от оби-
чаите и езическия начин на мислене. Ние също сме били извикани от 
духовния Египет – света. Ние също може да сме обещали да следваме 
Бога, но още да постъпваме и мислим като света. Като изучаваме тези 
уроци, нека имаме сърца готови да следват напълно Бога.
     „Задачата на Мойсей нямаше да е така трудна, ако мнозина от изра-
илтяните не се бяха покварили дотолкова, че не желаеха да напуснат 
Египет.“ Патриарси и пророци, с. 171
    „През всичките години на египетското робство сред израилтяните има-
ше хора, които се придържаха към поклонението на Йехова.“ Пак там, с. 
170  Родителите на Мойсей бяха между тези малцина верни. Неговата 
майка, една богобоязлива жена, знаеше как да възпита сина си. „Целият 
бъдещ живот на Мойсей, великата мисия, която изпълни като водач на 
Израил, свидетелстват колко е важна работата на майката християнка.“ 
Пак там, с. 159
      Бог да ни помогне да се поучим също от техните успехи и да бъдем 
между малцината верни днес, които следват Бог на всяка цена.
   
                   Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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               Урок 1  4 януари 2020

                                                             4 януари 2020 г.
Дарения от първата събота
за централа на Амазонското поле 
(ARAM), Бразилия

      Амазонас и Рорайма са два щата 
в Северна Бразилия, които се ха-
рактеризират с изобилие от инте-
ресни функции. Рорайма обхваща 
приблизително 230 000 км2 и има 
най-малката гъстота на населението в страната с 2,25 жители на км2. Не-
говата столица, Боа Виста, е единствената бразилска столица, която е 
изцяло в Северното полукълбо. Икономиката на щата до голяма степен 
зависи от търговските стоки и индустриалната служба. Туризмът бързо 
се разраства в района, особено до изключителната планина Рорайма. 
     Амазонас е голям щат с 1,600,000 км2. Той също така може да 
се похвали с население от близо 4 милиона жители, 80% от кои-
то живеят в градски райони. Столицата му Манаус е най-на-
селеният град в Северна Бразилия, с приблизително 1,8 ми-
лиона жители. През щата минава река Амазонка, която е меж-
дународно известна като най-голямата в света по воден обем. 
      Евангелието достига до този регион през 1970 година, когато група 
колпортьори пристигат в Манаус. Делото, започнало в този регион, се 
разви в Рорайма и Амазонас като поле (ARAM), която има 200 члено-
ве. Повечето от тези братя зависят от семейното земеделие, с малко 
финансови средства. Най-лесното им средство за транспорт са кану, 
лодка или кораб - рискован, отнемащ време и скъп метод. Пътуване 
до средата на страната трябва да се извърши по въздух. Всичко това 
допринася за усещането за изолация.
      Полето ARAM е създадено наскоро, а централата е установена в 
църквата в Манаус - храм, построен преди четири десетилетия. Пора-
ди това сградата се нуждае от спешни ремонти. Нужни са нови тоалет-
ни, стаи за деца и младежи, кухня, трапезария и нов дом за пастора. 
Офисите трябваше да бъдат приспособени в рамките на настоящата 
инфраструктура.
      Това начинание е една неотложна нужда, а ресурсите ни са малко, 
затова отправяме апел към нашите братя и сестри с тази молба. Ако 
днес сте щедри и дарите охотно, Господ ще ви възнагради изобилно.
  
Вашите братя и сестри от поле ARAM в Северната бразилска уния



7               Урок 1  4 януари 2020

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Да

ре
ни

я 
от

 п
ър

ва
та

 с
ъб

от
а 

- з
а 

це
нт

ра
ла

 н
а 

Ам
аз

он
ск

от
о 

по
ле

 (À
R

AM
), 

Бр
аз

ил
ия

     Урок 1                                                                             4 януари 2020 г.

Божият избран водач
      „С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син 
на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, 
а не да се наслаждава за кратко време на греха.“ (Евреи 11:24, 25)

      „Силата на Мойсей беше във връзката му с Източника на всяка сила, 
Господ Бог на Силите. Той се издигна високо над всеки земен стимул и 
се довери изцяло на Бога. Размисли, че е Господен.”  Библейски коментар, 
т. 1, с. 1098

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 157 – 164 (22. Мойсей 
– отначало до „А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне Бога“)

Неделя                                                                          29 декември

1.  САТАНА СЕ ОПИТВА ДА ОСУЕТИ БОЖИЯТА ЦЕЛ

а.  Тъй като израилтяните, като живееха в египетската земя, бързо 
ставаха многобройна раса, какво реши да направи фараонът, стра-
хувайки се, че един ден те биха се обърнали срещу него? Изход 
1:15-17, 22

      „Царят и съветниците му се бяха надявали да подчинят израилтяните 
с тежък труд и така да намалят броя им и да съкрушат независимия им 
дух. Като не можаха да постигнат целта си, те приложиха още по-жес-
токи мерки. Издадена бе нарочна заповед към жените, чието занятие 
им даваше тази възможност, да унищожават еврейските деца от мъжки 
пол при самото им раждане. Сатана бе подстрекателят на това дело. 
Той знаеше, че сред израилтяните трябваше да се появи освободител; 
и като накара царя да убива децата, се надяваше да осуети божестве-
ното намерение. Но жените се бояха от Бога и не посмяха да изпълнят 
жестоката наредба. Господ одобри поведението им и те благоуспяваха. 
Разярен от неуспеха на замисъла си, царят издаде още по-строги и все-
обхватни заповеди.“ Патриарси и пророци, с. 158
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Понеделник                                                                              30 декември

2.  ПОДГОТВЯНЕ НА ВОДАЧ

а.  Какво беше наследството на Мойсей? Изход 2:1; 6:20

      „(Изход 1:22 цитирано) Докато тази заповед бе в сила, на Амрам и 
Йохаведа, предани израилтяни от Левиевото племе, се роди син. Бебето 
бе “красиво дете” и родителите, вярвайки, че наближава времето за ос-
вобождаване на Израил и че Бог ще издигне освободител изсред народа 
Си, решиха тяхното дете да не бъде пожертвано.“ Патриарси и пророци, 158

б.  Какво направи майката на Мойсей, за да спаси живота му? Изход 
2:2-4

в.  Как Бог отхвърли плановете на Сатана да унищожи Божия плани-
ран освободител? Изход 2:5-10 Какво можем да научим от начина, 
по който майката на Мойсей изпълни святото си доверие при въз-
питаването на сина си за Бога?

      „Бог бе чул молитвите на майката. Вярата ѝ бе възнаграде-
на. С дълбока благодарност тя се зае с вече безопасната си и 
щастлива задача. Вярно използва дадената ѝ възможност да възпита 
детето си за Бога. Чувстваше увереност, че то бе запазено, за да из-
пълни някакво велико дело. Знаеше, че скоро ще трябва да се оттегли 
от него, за да бъде предадено на царствената му майка и обградено с 
влияния, които щяха да го отдалечават от Бога. Всичко това я правеше 
още по-прилежна и по-грижлива във възпитанието му в сравнение с това 
на другите си деца. Тя се стараеше да му вдъхне страх от Бога и любов 
към истината и справедливостта. Сериозно се молеше да бъде опазено 
от всяко покваряващо влияние. Показваше му глупостта и греховността 
на идолопоклонството и отрано го учеше да коленичи в молитва пред 
живия Бог, Който единствен може да го чуе и да му помогне във всяка 
беда. (…)
      Уроците, научени в майчиния скут, не можеха да се забравят. Те бяха 
щит срещу гордостта, неверието и порока, процъфтяващи сред дворцо-
вия разкош.“ Пак там, с. 159
      „Всяко дете, родено в дома, е едно свято задължение. Бог казва на 
родителите: „Вземи това дете и го възпитай за Мен, че то да  може да 
бъде за чест на името Ми и канал, чрез когото Моите благословения ще 
потекат към света.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 145
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Вторник                                                                                         31 декември

3.  ЕГИПЕТСКО ВЪЗПИТАНИЕ

а.  Какво включи втората фаза от възпитанието на Мойсей, след ран-
ното му възпитание в дома? Деяния 7:22 Защо, мислите, го постави 
Бог в палата на фараона? 

      „От скромния дом в Гесен синът на Йохаведа премина в палата на 
фараоните при египетската принцеса, за да бъде приет от нея като желан 
и възлюбен син. В училищата на Египет Мойсей получи най-висше граж-
данско и военно обучение. Той стана гордост на народа, понеже беше при-
влекателен, с хубаво телосложение, развит ум, княжеска походка и прочут 
военен водач.  Египетският цар, според обичая, беше и член на свещен-
ството и Мойсей, макар че отказваше да участва в езическото поклонение, 
бе запознат с всички тайни на египетската религия.“ Възпитание, с. 63, 64 

б.  Какъв избор трябваше да направи по-късно в своя живот поради 
вярното ранно възпитание от своите родители? Евреи 11:24-26

      „Мойсей бе достоен да заеме видно място сред великите на земята, да 
блести в дворците на най-славното царство и да държи фараоновия скип-
тър. Интелектуалното му величие го постави над великите мъже от всички 
епохи. Като историк, поет, философ, военачалник и законодател той няма 
равен на себе си. Но когато светът бе цял пред него, той има моралната 
сила да откаже бляскавите перспективи на богатство, величие и слава 
“и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за 
кратко време на греха”.
      Мойсей бе научен да има предвид крайната награда, която ще бъде 
дадена на скромните и послушните Божии слуги, а светската печалба в 
сравнение с нея бе нищожна. Величественият фараонов дворец и тронът 
на монарха бяха като изкушение пред Мойсей. Но той знаеше, че греш-
ните удоволствия, които карат човеците да забравят Бога, се намираха в 
царските дворове. Той гледаше отвъд разкошния палат, отвъд короната 
на монарха, към високите почести, които ще се отдадат на светиите на 
Всевишния в едно неосквернено от грях царство. Чрез вяра виждаше една 
непреходна корона, с която небесният Цар ще увенчае победителя. Тази 
вяра го караше да се отдели от господстващите на тази земя и да се при-
съедини към скромния, беден и презрян народ, избрал да отдава послуша-
ние на Бога, а не да служи на греха.“ Патриарси и пророци, с. 160, 162
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Сряда                                                                                                     1 януари

4.  ОТ ПРИНЦ  ДО ОВЧАР 

а. Какви бяха резултатите, когато Мойсей се опита да осъществи Бо-
жия план за Израил по свой собствен начин? Изход 2:11-15; Деяния 
7:23-29 

     „Мойсей беше мислил, че обучението му в египетската мъдрост на-
пълно го е подготвило да изведе Израил от робството. Не беше ли обучен 
във всичките онези неща, които са необходими за един генерал на армии? 
Нямаше ли преимуществото на най-добрите училища в страната? Да, той 
чувстваше, че е способен да освободи народа си. Започна своята работа, 
опитвайки се да спечели благосклонността им чрез поправяне на грешките 
им. Уби един египтянин, който биеше един евреин. С това прояви духа на 
този, който отначало беше убиец и се оказа негоден да представя Бога на 
милостта, любовта и нежността.
      Мойсей извърши окаян провал в първия си опит и като мнозина други, 
незабавно изгуби доверие в Бога и обърна гръб на определената му ра-
бота. Избяга от гнева на фараона. Заключи, че поради своя голям грях с 
отнемането живота на египтянина, Бог няма да му позволи да има някаква 
част в делото за освобождаване на народа му от жестокото им робство. Но 
Бог позволи тези неща, за да може да научи Мойсей, че е необходимо за 
всеки работещ за Учителя да притежава нежност, доброта и дълготърпе-
ние, за да бъде успешен работник в Неговата кауза.“ Съвети към родители, 
учители и ученици, с. 407
      „Божията воля не бе да освободи народа Си чрез война, както смяташе 
Мойсей, а чрез собствената Си могъща сила, за да бъде славата приписа-
на единствено Нему. Но дори и този престъпен акт бе пренасочен от Бога, 
за да се изпълнят Неговите намерения. Мойсей не бе готов за великото 
си дело. Предстоеше му още да учи оня урок на вяра, който бяха научили 
Авраам и Яков - за изпълнение на Божиите обещания да не се уповава на 
човешка сила или мъдрост, а на Божията сила.“ Патриарси и пророци, с 162

б.  Как Мойсей намери дом в мадиамската страна и кой стана негово 
семейство? Изход 2:16-22; 18:2-4

в.  Какво беше заниманието на Мойсей в мадиамската страна? Изход 
3:1
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               Урок 1  4 януари 2020                Урок 1  4 януари 2020

Четвъртък                                                                                       2 януари

5.  ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО НА СТРАДАНИЕТО

а.  Какво бе казано по-късно за Мойсей, който показа голяма промяна, 
осъществена от годините на подготовка в пустинята? Числа 12:3 Как-
ви уроци беше научил в пустинята?

     „Образованието, получено от Мойсей като царски внук, беше много 
пълно. Не беше пренебрегнато нищо, което бе счетено за необходимо да 
го направи мъдър човек, както египтяните разбираха мъдростта. Това об-
разование бе за него помощ в много отношения; но най-ценната част за 
неговата годност за житейското му дело бе тази, която получи когато бе 
нает като овчар. Като водеше стадата си сред дивите планини и сред зе-
лените пасища на долините, Богът на природата го научи на най-висша и 
най-велика мъдрост. В школата на природата, заедно със самия Христос 
за учител, той обмисляше и научаваше уроци по смирение, кротост, вяра и 
доверие и по смирен начин на живот, които свързваха душата му по-близо 
до Бога. В усамотението на планините той научи това, което всичкото му 
обучение в царския дворец не можеха да му предадат - простосърдечна, 
непоколебима вяра и постоянно доверие в Господа.“ Основи на Християнско-
то възпитание, с. 342
      „В училището на себеотрицанието и трудностите трябваше да се научи 
на търпение и въздържане на страстите. Преди да може да управлява 
мъдро, трябваше да се научи да бъде послушен. Сърцето му трябваше 
да бъде в пълна хармония с Бога, преди да стане способен да предава на 
Израил познанието за Неговата воля. Чрез натрупване на собствен опит 
трябваше да се подготви да проявява бащина грижа към всички, нуждае-
щи се от помощта му.“ Патриарси и пророци, с. 162

Петък                                                                                                  3 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Как знаеше Сатана, че трябваше да бъде издигнат един избави-

тел измежду израилтяните и какво направи, за да се опита да по-
пречи на това?

2. Как майката на Мойсей възпита детето, за което бе сигурна, че 
има някаква велика съдба? С каква цел трябва да бъдат обучава-
ни днес децата?

3. Кое накара Мойсей да избере бедността пред светската печалба?
4. Защо трябваше Мойсей да бъде превъзпитан в пустинно място?
5. Какво научи Мойсей през годините си като овчар? Какво можем 

да научим от изпитанията, които преживяваме в собствения ни 
живот?
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    Урок 2                                                                                 11 януари 2020 г.

Вест за избавление
      „И вземи в ръката си този жезъл, с който ще вършиш знаменията.“ 
(Изход 4:17)

      „Дошло бе времето за освобождаване на Израил. Но Божието обе-
щание трябваше да се изпълни по такъв начин, че да засрами човеш-
ката гордост. Освободителят трябваше да излезе отпред като скро-
мен пастир само с една тояга в ръката си. Но Бог щеше да направи 
този жезъл символ на силата Си.“ Патриарси и пророци, с. 164

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 163-167 (22. Мойсей – от 
„Уединен сред планинските сипеи, Мойсей бе сам с Бога“ до края)

Неделя                                                                                    5 януари

1. ИЗВЕСТИЕ ОТ БОГА

а.  Какво стана в Египет, когато Мойсей пасеше стадата на Йотор? Из-
ход 2:23-25

б.  Каква опитност има Мойсей при горящата къпина? Изход 3:1-5

в.  Какъв важен урок можем да научим от тази опитност? Псалм 89:7

       „Смирение и благоговение би трябвало да характеризират поведение-
то на всички, които застават в присъствието на Бога. В името на Исус ние 
можем да идваме при Него с доверие, а не с нахална дързост, като че ли 
Той е на едно ниво с нас. Има хора, които се обръщат към великия, всемо-
гъщ и свят Бог, живеещ в непристъпна светлина, като към равен или дори 
към по-низш. Някои се държат в Неговия дом така, както не биха се осме-
лили да се държат в приемната на земен управник. Такива хора трябва да 
помнят, че са пред погледа на Този, Когото серафимите обожават, пред 
Когото ангелите закриват лицата си.“ Пак там
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Понеделник                                                                                         6 януари

2.  БОГ ПРИЗОВАВА МОЙСЕЙ  

а.   Какво щеше да направи Господ за народа Си? Изход 3:7-9

б.  Как се вписа Мойсей в Божия план да осъществи това? Изход 3:10; 
Деяния 7:34, 35

в.  Как отговори Мойсей на Божия призив и какво искаше Господ да 
осъзнае той? Изход 3:11-15

      „Удивен и ужасен от тази заповед, Мойсей се отдръпна назад, казвайки: 
“Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа израилтяните из Египет?” 
Отговорът бе: “Аз непременно ще бъда с тебе и ето ти знака, че Аз те 
изпратих. Когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тази 
планина.”
       Мойсей помисли за трудностите, с които щеше да се срещне, за сле-
потата, невежеството и неверието на народа си - част от който почти бе за-
губила знанието за Бога. “Ето - каза той, - когато отида при израилтяните 
и им река: “Бог на бащите ви ме изпрати при вас“, и те ми кажат: “Как Му е 
името?”, какво да им кажа?” Отговорът бе: “АЗ СЪМ ОНЗИ, КОЙТО СЪМ”.
(…) Така ще кажеш на израилтяните: “ОНЗИ, КОЙТО СЪМ, ме изпрати при 
вас.” Патриарси и пророци, с. 164, 165
      „Мойсей не очакваше, че това е начинът, по който Господ щеше да го 
употреби да избави Израил от Египет. Мислеше, че това ще стане чрез 
война. И когато Господ му направи познато, че той трябва да застане пред 
фараона и в Негово име да иска от него да пусне Израил, той се отдръпна 
от задачата.
      Фараонът, пред когото трябваше да се яви, не бе първият, който бе 
постановил, че той трябва да бъде убит. Този цар бе умрял и друг бе взел 
властта на управлението. Почти всички египетски царе бяха наричани с 
името фараон. Мойсей бе предпочел да застане начело на Израил като 
техен пълководец и да воюва с египтяните. Но това не бе Божият план. 
Той трябваше да бъде възвеличен пред Неговия народ и да научи не само 
тях, но и египтяните, че има един жив Бог, който има сила да спасява и да 
унищожава.“ Духовни дарби, т. 3, с. 189, 190
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Вторник                                                                                                      7 януари

3. БОГ УВЕРЯВА МОЙСЕЙ

а. Каква вест трябваше Мойсей да предаде на старейшините на Изра-
ил? Изход 3:16-20

б.  Как възнамеряваше Бог да изпълни обещанието Си, че Неговият 
народ нямаше да напусне Египет с празни ръце? Изход 3:21, 22

     „Египтяните се бяха обогатили от несправедливо използвания им труд 
и когато по-късно израилтяните трябваше да тръгнат на път към своя нов 
дом, справедливо бе да получат наградата си за годините тежък труд. 
Трябваше да поискат скъпи вещи, които лесно можеха да се носят, а Бог 
щеше да им даде благосклонност пред лицето на египтяните. Могъщите 
чудеса, извършени за тяхното освобождение, щяха да всеят ужас сред по-
тисниците им така, че исканията на робите да бъдат изпълнени.“ Патриарси 
и пороци, с.165
      
в.  Какво доказателство даде по-нататък Господ на Мойсей за Своето 
провидение, тъй като той нямаше желание да приеме Божието 
призвание. Изход 4:1-9 Как трябва да отговорим на Божия призив?

       „Мойсей видя пред себе си трудности, които му изглеждаха непреодо-
лими. Какво доказателство можеше да даде на своя народ, че Бог наисти-
на го е пратил? “... ето, те няма да ме повярват, нито да послушат думите 
ми, защото ще рекат: “Не ти се е явил Господ.” Тогава му бе дадено доказа-
телство, удивително и за самия него. Казано му бе да хвърли жезъла си на 
земята. И като го хвърли, той “стана змия и Мойсей побягна от нея”. Получи 
заповед да я хване и в ръката му тя отново стана жезъл. Заповядано му бе 
да сложи ръка в пазвата си. Той послуша, “а като я извади, ето ръката му 
прокажена, бяла като сняг”. Когато му бе казано пак да я сложи в пазвата 
си и да я извади, откри, че е станала като другата. С тези знамения Господ 
увери Мойсей, че собственият му народ, както и фараонът, ще се уверят, че 
един по-могъщ от египетския цар се изявява сред тях.“ Пак там, с. 165
      „Кой е готов да се отрече от любимите си планове и близки при зова на 
Провидението? Кой ще приеме за Христос нови задължения и ще навлезе 
в неоткрити полета, за да извърши Божието дело с твърдо и изпълнено с 
готовност сърце, смятайки загубеното за печалба?“ Пак там, с. 73
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Сряда                                                                                                           8 януари

4.  БОГ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОКУРАЖАВА МОЙСЕЙ

а.  Кое показа, че Мойсей още не желаеше да се подчини на Божия 
призив? Изход 4:10-13

      „Но Божият служител все още бе завладян от мисълта за странното и 
чудно дело, което му предстоеше. Изпълнен с тревога и страх, сега той по-
моли да бъде извинен поради това, че не може да говори гладко. (…) Той 
толкова дълго бе пребивавал далеч от египтяните, че не можеше да говори 
така свободно и с лекота езика им, както по времето, когато бе сред тях. (…)
      Отначало извиненията му бяха породени от скромност и свенливост. 
Но след като Бог обеща да отстрани всички трудности и да му даде накрая 
успех, всякакво по-нататъшно отдръпване и оплакване от собствената му 
непригодност показваха недоверие в Бога. Това би означавало страх, че 
Бог е неспособен да го подготви за великото дело, за което го бе призовал, 
или че е направил грешка в избора на човека.“ Пак там, с. 165, 166

б.  Каква помощ Бог осигури за Мойсей, като търпеливо се опита да 
окуражи Своя слуга? Изход 4:14-17 Как Господ насърчава днес Своя 
народ?

      „Нека (членовете на Божията църква) разберат, че делото, в което са 
ангажирани, е върху което Господ е поставил Своя печат. (…)
      Той ни е наредил да излезем да говорим думите, които Той ни е дал, 
чувствайки святото Му докосване върху нашите устни.“ Божията удивителна 
благодат, с. 275

в.  С какво уверение Бог увери по-нататък Мойсей? Изход 4:18-23

      „Човек ще спечели сила и успех, когато приема възложените от Бога 
отговорности и ако с цялата си душа се стреми да се подготви, за да ги из-
пълнява правилно. Колкото и скромен да е постът, колкото и ограничени да 
са способностите му, този, който с доверие в божествената сила се старае 
да извърши работата си вярно, ще постигне истинско величие. Ако Мойсей 
се бе облягал на собствената си сила и мъдрост, дори и жадно да бе приел 
великата задача, той щеше да докаже цялата си негодност за едно такова 
дело. Фактът, че човек чувства слабостта си, най-малкото е едно доказа-
телство, че съзнава величината на възложеното му дело и че ще направи 
Бога свой съветник и своя сила.“ Патриарси и пророци, с. 166
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Четвъртък                                                                                         9 януари

5.  МОЙСЕЙ СЕ ЗАВРЪЩА В ЕГИПЕТ

а.  Какво стана по пътя, когато Мойсей прие Божия призив и отиде в 
Египет? Изход 4:24-26 Какъв сериозен паралел може да бъде извле-
чен от този случай?

      „(Мойсей) Не се бе съобразил с условието, при което на детето му 
можеше да се дадат благословенията на Божия завет, сключен с Изра-
ил. А такава небрежност от страна на избрания им водач можеше само да 
омаловажи дадените на народа божествени предписания. (…) В своята 
мисия пред фараона Мойсей щеше да бъде поставен в много голяма опас-
ност и животът му можеше да бъде защитен единствено от святите ангели. 
Но ако живееше, пренебрегвайки познат, явен дълг, нямаше да бъде в без-
опасност, защото нямаше да бъде защитаван от Божиите ангели.
      По времето на скръбта точно преди Христовото пришествие праведните 
ще бъдат опазени чрез службата на небесни ангели. Но престъпниците на 
Божия закон няма да са в безопасност. Ангелите не могат да закрилят онези, 
които са пренебрегнали едно от божествените предписания.“ Пак там, 167

б.  Как реагира народът на вестта за избавление, когато Мойсей и 
Аарон пристигнаха в Египет и събраха заедно старейшините? Изход 
4:29-31

Петък                                                                                                 10 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как описанието на Мойсей при горящата къпина ни учи 
относно начина, по който трябва да се приближаваме при 
Бога и в светилището?

2. Как Мойсей очакваше Бог да избави Израил от Египет? 
Защо Бог не избави Израил по този начин?

3. Защо понякога сме неохотни да приемем Божия призив 
да работим за Него?

4. Кое е знак за истинско величие у този, който служи на 
Бога?

5. Какво загубват тези, които не зачитат дори и едно от бо-
жествените предписания?      
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Упорството, плод на гордостта
      „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее 
човек, това ще и да пожъне.“ (Галатяни 6:7)

     „Фараон пося упорство и пожъна упорство. Той самият сложи това семе 
в почвата. Нямаше повече нужда за Бог да се намесва в растежа му чрез 
някаква нова сила, различна от тази  при растежа на едно царевично зър-
но.“ Библейски коментар, т.1, с. 1100

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 169-173 (23. Язвите 
върху Египет“ – от начало до „Фараонът посочи следващия ден, като тайно се 
надяваше през това време жабите сами да изчезнат“)

Неделя                                                                                              12 януари

1.  ФАРАОНЪТ СЕ СЪПРОТИВЛЯВА НА БОГА 

а.  Когато Мойсей и Аарон дойдоха пред царя на Египет, какво го по-
молиха и как отговори той? Изход 5:1-3

б.  Какво предупреждение трябва да вземем от гордостта и бунта на 
фараона? Галатяни 6:7; Притчи 11:2

     „Онези, които издигат собствените си идеи над ясно установената 
Божия воля, казват като фараона: „Кой е Господ, че да послушам гласа 
Му?“ Всяко отхвърляне на светлината закоравява сърцето и помрачава 
разсъдъка и така хората все по-трудно могат да различават между правда 
и неправда и стават по-смели в противопоставянето си на Божията воля.“ 
Библейски коментар, т.1, с. 1100
      „Нека всички бъдат предупредени чрез изпратените от небето вести, 
че когато някой човек издигне собствените си методи и собствените си ре-
шения като върховни, ще падне под властта на Сатана и ще бъде воден от 
него слепешката, докато духът му и методите му се подчинят на лукавия 
измамник, малко по малко, докато целият му ум бъде под влиянието на 
обаянието. Змията задържа очите си насочени към човека, за да го омае, 
докато той няма сила да избяга от примката.“ Издателска служба, с. 175
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Понеделник                                                                                    13 януари

2.  ФАРАОН ПРИБАВЯ ПО-ГОЛЕМИ БРЕМЕТА

а.  Какво обвинение царят повдигна срещу Мойсей и Аарон? Изход 
5: 4, 5  За коя „почивка“ се отнасяше?

      „В робството си израилтяните до голяма степен бяха загубили зна-
нието си за Божия закон и бяха отстъпили от предписанията му. Съботата 
обикновено се нарушаваше, а строгостта на надзирателите им правеше 
съблюдаването ѝ явно невъзможно. Но Мойсей показа на народа си, че 
послушанието към Бога е първото условие за освобождение. Усилията на 
людете да възстановят съблюдаването на съботата привлякоха внимание-
то на поробителите им.“ Патриарси и пророци, с. 169

б.  Каква беше Божията цел с извеждането на Израил от Египет? Псалм 
105:43-45  Какви са изводите за нас?

      „Както съботата беше отличителен знак на Израил, когато той излезе 
от Египет, за да влезе в земния Ханаан, така и сега тя е отличителен знак 
на Божия народ, който се разграничава от света, за да влезе в небесната 
почивка. Съботата е знак за връзката между Бога и Неговия народ – знак, 
че те почитат закона Му. Тя отличава Неговите верни последователи от 
беззаконниците. (…) 
      Съботата, дадена на света като знак, че Бог е неговият Създател, е 
също знак, че Той е Този, Който го освещава. Силата, Която е създала 
всичко, е същата Сила, Която пресъздава душата по Свое подобие.“ Свиде-
телства към църквата, т. 6. 297
      „И когато законът Му се изяви така  в живота, дори и светът ще признае 
превъзходството на онези, които се боят от Бога, които Го обичат над всич-
ко друго на земята и Му служат.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 15

в.  Какъв беше резултатът от срещата с фараона? Изход 5:6-14

      „Съвсем разтревожен, царят заподозря израилтяните в намерение да 
въстанат срещу робството си. Недоволството им е резултат от безделие; 
той ще се погрижи да не им остане никакво време за опасни планове. И 
веднага предприе мерки да стегне веригите и да съкруши независимия им 
дух.“ Патриарси и пророци, с. 171, 172
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Вторник                                                                                        14 януари

3.  БОГ ИЗПИТВА ВЯРАТА НА ИЗРАИЛ

а.  С какво обвинение дойдоха надзирателите на Израил при Мойсей 
и Аарон? Изход 5:19-21

б.  Защо Господ не избави незабавно Израил? Деяния 14:22

      „Евреите очакваха да получат свободата си без някакви особено тежки 
изпитания на вярата, без каквото и да е истинско страдание или трудност. 
Но още не бяха приготвени за освобождение. Имаха малко вяра в Бога 
и не желаеха да издържат търпеливо бедствията, докато Той сметне, че 
трябва да се намеси в тяхна полза. Мнозина бяха доволни по-скоро да 
останат в робството, отколкото да посрещнат трудностите, придружаващи 
преместването в чужда земя; а навиците на някои бяха до такава степен 
подобни на навиците на египтяните, че предпочитаха да си живеят в Еги-
пет. Затова Господ не ги освободи с първата проява на силата Си пред 
фараона. Той направляваше събитията, за да се разкрие по-пълно тира-
ничният дух на египетския цар, а също така и за да открие Себе Си на 
Своя народ. Виждайки справедливостта, силата и любовта Му, децата на 
Йехова щяха да предпочетат да напуснат Египет и да се отдадат на служ-
ба за Него. Задачата на Мойсей нямаше да е така трудна, ако мнозина от 
израилтяните не се бяха покварили дотолкова, че не желаеха да напуснат 
Египет.“ Пак там, с. 171
      „Израилтяните се бяха отдали на невъздържаност и идолопоклонство, 
лакомия и неприлични пороци. Такъв е винаги резултатът от робството. 
Но Господ погледна върху народа Си и след тяхното освобождение Той ги 
възпитаваше. Не бяха оставени пренебрегнати.“ Южното дело, с. 43

в.  Какво обеща Господ да направи за народа Си, когато нови изпи-
тания дойдоха върху Израил и Мойсей се оплака на Господа? Изход 
5:22, 23; 6:1-8

       „От милост към нас [Бог] не винаги ни поставя на най-лесните места; 
защото, ако Той направи това, в нашата самонадеяност бихме забравили, 
че Господ е наш помощник във време на нужда. Но Той копнее да изяви 
Себе Си в нашите критични моменти и да разкрие изобилните запаси, кои-
то са на наше разположение, независимо от обкръжението ни; и разоча-
рованието и изпитанието са допуснати да дойдат над нас, за да осъзнаем 
собствената си безпомощност и да се научим да призоваваме Господа за 
помощ, както дете, когато е гладно и жадно, вика към своя земен баща. ”  
Отразяване на Христос, с. 353
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Сряда                                                                                                      15 януари

4.  НАРОДЪТ СЕ ОБЕЗСЪРЧИ

а.  Как израилтяните приеха вестта на Господа, когато Мойсей им го-
вори втори път? Изход 6:9 Кои обещания щяха да бъдат източник на 
надежда за всички израилтяни? Битие 15:13, 14; 50:24

      „Израилевите старейшини се стараеха да поддържат увяхващата вяра 
на братята си, като повтаряха обещанията, дадени на дедите им, и пред-
смъртните пророчески думи на Йосиф, предсказващи освобождението им 
от Египет. Някои слушаха и вярваха. Други, наблюдавайки заобикалящите 
ги обстоятелства, отказваха да се надяват. Египтяните, информирани за 
разговорите между робите, осмиваха надеждите им и се подиграваха със 
силата на техния Бог. Позоваваха се на положението им като поробен на-
род и подигравателно казваха: “Ако вашият Бог е праведен и милостив и 
по-силен от египетските богове, защо не ви освободи?” Привличаха вни-
манието им върху собственото си положение: покланяха се на божества, 
наричани от израилтяните фалшиви, а бяха богата и могъща нация. Зая-
вяваха, че боговете им са ги благословили с успех, а са им дали израил-
тяните за слуги, и се радваха на своята сила да потискат и унищожават 
поклонниците на Йехова. Самият фараон се хвалеше, че Богът на евреите 
не може да ги освободи от ръката му.
      Думи като тези унищожаваха надеждата на много израилтяни и нещата 
започнаха до голяма степен да им изглеждат така, както им ги предста-
вяха египтяните. Истина бе, че са роби и че трябва да понасят какви ли 
не жестокости от надзирателите си. Децата им бяха гонени и убивани и 
собственият им живот бе станал товар за самите тях. Но все пак бяха по-
клонници на небесния Бог. Ако Йехова наистина беше над всички богове, 
Той сигурно нямаше да ги остави роби на идолопоклонници. Но верните на 
Бога разбираха, че това става поради отстъплението на Израил от Него и 
поради склонността им да се женят за езичници и по този начин да бъдат 
въвеждани в идолопоклонство. Разбираха, че Господ бе допуснал робство-
то им и тайно уверяваха братята си, че скоро игото на потисника ще бъде 
отхвърлено.“ Патриарси и пророци, с. 171

б.  С какъв аргумент се опита Мойсей да извини себе си, когато Гос-
под отново му каза да говори на фараона? Изход 6:10-12
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Четвъртък                                                                                     16 януари

5.  БОГ ИЗПРАЩА ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА

а.  Като насърчи Мойсей да се върне при фараона, какво каза Господ, 
че ще увеличи в Египет и каква ще бъде реакцията на египтяните? 
Изход 7:1-5

     „Преди нанасянето на всяка язва Мойсей трябваше да описва нейното 
естество и последици, за да може царят да се опази, ако пожелае. Отка-
жеше ли, всяко наказание щеше да бъде последвано от още по-сурово, 
докато гордото му сърце не се смири да признае Създателя на небето и 
земята като истински жив Бог. (…)
      Бог желаеше така да прослави името Си, че и други народи да чуят за 
силата Му и да потреперят пред Неговите могъщи дела. А Божият народ 
да бъде убеден да се отвърне от идолопоклонството и да отдаде чисто 
поклонение на Господа.“ Пак там, с. 172

б.  Как силите на Бог и силите на Сатана се конфронтираха пред фара-
она? Изход 7:8-12 Каква беше целта на Сатана, опитвайки се да фал-
шифицира Божието дело? 

      „С подправянето на извършените чрез Мойсей Божии дела се надява-
ше не само да предотврати освобождаването на Израил, но и да повлияе 
на хората от бъдещите векове, унищожавайки вярата им в чудесата на 
Христос. Сатана непрекъснато се старае да подправя Христовото дело и 
да установява собствената си власт и претенции. Той подвежда хората да 
смятат, че Христовите чудеса са резултат на човешко умение и сила. По 
този начин в много умове той унищожава вярата в Христос като Божи Син 
и ги подвежда да отхвърлят щедрите предложения на милостивия план на 
изкуплението.“ Пак там, с. 173

Петък                                                                                                  17 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как понякога проявяваме същата гордост като фараона?
2. По какъв начин съботата е отличителен знак за Божия народ днес?
3. Защо толкова много от израилтяните не желаеха да напуснат Еги-

пет? Защо толкова много от нас не желаят днес да се откажат от 
светските обичаи и идеи?

4. Защо Бог позволи израилтяните да станат роби?
5. Защо Сатана се опита да имитира Божиите чудеса?
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    Урок 4                                                                                   25 януари 2020 г.

Язвите върху Египет
      „Защо, прочее, закоравявате сърцата си, както египтяните и фара-
он закоравиха сърцата си? След като извърши чудеса всред тях, те 
не пуснаха ли людете да си отидат, и те тръгнаха?“ (1 Царе 6:6)

      „Не Бог разрушава човека. Всеки, който е съсипан, го е направил сам. 
Всеки, който сподави предупрежденията на съвестта, сее семената на не-
верието, а те ще дадат несъмнена жетва.“ Христови притчи, с. 45

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 173-178 (Язвите върху 
Египет – от „Но с извършените от магьосниците чудеса князът на злото имаше 
и още по-далечна цел“ до края)

Неделя                                                                                                  19 януари

1.  ПРОТЕСТ СРЕЩУ ГЛУПАВОТО ПОКЛОНЕНИЕ

а.  Каква беше първата язва и защо беше изпратена? Изход 7:14-21

      „През време на язвите в Египет фараонът точно изпълняваше суевер-
ната си преданост към реката и всяка сутрин я посещаваше и, като стоеше 
на бреговете ѝ, принасяше хваление и благодарност към реката, разказ-
вайки за голямото добро, което доставяше, посочвайки водата, за нейната 
голяма сила; че без нея те ни биха могли да съществуват. Защото тяхната 
земя беше напоявана от нея и доставяше храна за техните трапези.“ Духов-
ни дарби, т. 4а, с. 54, 55

б.  Каква беше втората язва и как Бог избра да премахне резултатите 
от тази язва? Изход 8:2-14

      „Египтяните смятаха жабата за свещено животно и не искаха да я уби-
ват, но сега лигавите твари бяха станали непоносими. (...)
      Господ можеше да направи в миг да се превърнат в прах, но не го стори. 
Не желаеше царят и неговите хора да кажат, след като ги премахне, че язва-
та е резултат от заклинание или чародейство като чудесата на магьосници-
те. Жабите измряха и бяха събрани на купове.“ Патриарси и пророци, с. 173, 174
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Понеделник                                                                                        20 януари

2.  БОГ СЕ ГРИЖИ ЗА СВОИТЕ

а.  Как Господ направи разлика с онези, които бяха засегнати от чет-
въртата язва? Изход 8:20-24

      „Мухи изпълниха къщите и рояците им покриха земята, така че “земята 
се развали от рояците мухи”. Тези мухи бяха едри и хапливи и ухапвани-
ята им бяха извънредно болезнени и за човека, и за животните. Както бе 
предсказано, тази язва не обхвана земята Гесен.“ Патриарси и пророци, с. 174

б.  Каква разлика по-нататък беше направена от Бога в петата и деве-
тата язва? Изход 9:1-6; 10:22, 23

      „Последва една още по-ужасна язва - мор по целия египетски добитък 
из полето. Бяха умъртвени и свещените, и товарните животни - всичките 
крави и волове, овце, коне и кози, камили и магарета. Показано бе ясно, 
че евреите са незасегнати от язвата; и като изпрати вестители в земята на 
израилтяните, фараонът получи доказателство за истинността на Мойсе-
евите думи: “а от добитъка на израилтяните нищо не умря.” Но царят все 
още не отстъпваше.“ Пак там
      „Изведнъж над земята падна тъмнина, толкова гъста и черна, сякаш 
“може да се пипа”. Не само хората бяха лишени от светлина, но и въздухът 
бе много тежък, така че дишаха трудно. “Хората не се виждаха един друг и 
за три дена никой не се помести от мястото си, но в жилищата на всичките 
израилтяни беше светло.” За египтяните Слънцето и Луната бяха обект на 
поклонение. Чрез тази тайнствена тъмнина и народът, и боговете му бяха 
поразени от силата, предприела освобождаването на робите.“  Пак там, с. 178

в.  Как обеща Господ да се погрижи за народа Си? Второзаконие 32:43; 
Псалм 103:8 Как тази грижа по-късно се разпростря  върху египтяните 
по време на деветата язва?

      „И все пак, колкото и да бе ужасна, тази съдба доказа Божието съчувст-
вие и нежеланието Му да унищожава. Той искаше да даде на народа вре-
ме за размисъл и покаяние, преди да му нанесе най-ужасната последна 
язва.“ Пак там
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Вторник                                                                                                21 януари

3.  МАГЬОСНИЦИТЕ  ПРИЗНАВАТ  ПОРАЖЕНИЕТО

а.  Каква беше реакцията на магьосниците при третата язва? Изход 
8:18, 19

     „По Божия заповед Аарон простря ръката си и прахта по земята се пре-
върна във въшки, които осеяха цялата египетска земя. Фараонът повика 
магьосниците да направят същото, но те не можаха. По този начин Бо-
жието дело се показа по-висше от делото на Сатана. Самите магьосници 
признаха: “Божи пръст е това.” Но царят все още бе непреклонен.“ Пак там, 
с. 174

б.  Как Бог настави Мойсей да нанесе язвата от циреи? Изход 9:8-10 
Какво беше значението на пепелта, идваща от пещта? 

      „След това на Мойсей бе заповядано да вземе пепел от пещ и 
да “я пръсне (...) към небето пред фараона”. Това действие имаше 
дълбоко значение. Преди четиристотин години Бог бе показал на Авраам 
бъдещото робство на народа Си, символизирано с горяща пещ и огнен 
пламък. Той бе заявил, че ще изсипе съдби върху потисниците и ще изведе 
пленниците с голямо богатство. В Египет Израил дълго бе държан в пещта 
на мъченията. И сега това дело на Мойсей ги уверяваше, че Бог помни 
завета Си и че времето на освобождението им е дошло.“ Пак там

в.  Какъв ефект имаха циреите върху магьосниците? Изход 9:11

      „Когато пепелта бе хвърлена към небето, малките й частички се раз-
пръснаха навсякъде по египетската земя и където паднаха, предизвикаха 
възпаление с “гнойни циреи на човеците и на животните”. До този момент 
свещениците и магьосниците бяха подкрепяли фараона в неговата упори-
тост. Но ето че дойде съдба, която засегна дори и тях. Поразени от ужасна 
и мъчителна болест, станали достойни за презрение с прехвалената си 
сила, те не можеха повече да се борят против израилевия Бог. Целият на-
род видя колко глупаво е да се доверява на магьосниците, неспособни да 
опазят дори себе си.“ Пак там, с. 175

               Урок 4  25 януари 2020                Урок 4  25 януари 2020
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Сряда                                                                                                      22 януари

4.  ЕГИПТЯНИТЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СТРАХ

а.  Как Бог милостиво предупреди египтяните относно седмата язва и 
какви бяха резултатите? Изход 9:18-21

      „Дъждът и градът бяха нещо необичайно за Египет и буря, като пред-
сказаната, никога не бе виждана. Новината се разнесе бързо и всички по-
вярвали в думите на Господа прибраха добитъка си, а които презряха пре-
дупрежденията, оставиха своя на полето. Така успоредно с наказанието 
бе проявена и милостта на Бога. Хората бяха изпитани и чрез изявлението 
на Неговата сила се разкри колко много от тях бяха подтикнати да се боят 
от Бога.
      Развалини и опустошение отбелязаха пътя на унищожаващия ангел. 
Само Гесенската земя бе пощадена. На египтяните бе показано, че земята 
е във властта на живия Бог, че елементите се подчиняват на гласа Му и 
единствената безопасност е в послушанието към Него.“ Пак там, с. 176

б.  Кое показа, че фараоновите служители се страхуваха от Бога, след 
като Бог предупреди египтяните за осмата язва от скакалци? Изход 
10:7

      „Съветниците на фараона се ужасиха. Народът бе понесъл големи 
загуби с измирането на добитъка. Много хора бяха убити от градушката. 
Горите бяха съсипани и посевите - унищожени. Бързо изгубваха всичко 
придобито от труда на евреите. Цялата земя бе заплашена от глад. Князе 
и придворни се събраха около царя с тревожния въпрос: “Докога ще ни 
бъде примка тоя човек? Пусни човеците да послужат на Йехова, своя Бог! 
Още ли не знаеш, че Египет погина?” Пак там, с. 177

в.  Как, след всичко, което се бе случило досега, фараонът показа, че 
още не желае да пусне целия Израил? Изход 10:8-11

      „Фараонът се бе опитал да унищожи израилтяните с тежък труд, но 
сега си придаде вид на дълбоко заинтересован за тяхното благоденствие 
и нежно загрижен за децата им. Истинското му намерение бе да задържи 
жените и децата като застраховка за връщането на мъжете.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                          23 януари

5.  БУНТЪТ Е ИЗБОР

а.  Какъв бе ефектът върху фараона от всяка следваща присъда от 
Бога? Изход 9:7, 35; 10:3

      „Бог говори на хората чрез Своите служители, като предизвестява, пре-
дупреждава и изобличава греха. Той дава на всеки възможност да поправи 
своите грешки, преди те да се затвърдят в характера му. Но ако човек отка-
же да се поправи, божествената сила не се намесва да промени посоката 
на поведението му. Човек намира, че му е по-лесно да върви по същия път 
и закоравява сърцето си срещу влиянието на Светия Дух. По-нататъшното 
отхвърляне на светлината го поставя в положение, когато дори много по-
силно влияние ще бъде неспособно да му направи трайно впечатление.“ 
Пак там, с. 175

б.  Понеже фараонът избра да бъде в бунт срещу Бога, на какво е 
оприличен този грях и какъв е винаги резултатът от такъв избор? 
1 Царе 15:23 (първата част); Притчи 28:14

      „Който показва твърдост в неверието и невъзмутимо безразличие към 
божествената истина, ще пожъне онова, което сам е посял. Затова много 
хора идват и слушат със стоическо безразличие истините, които някога 
дълбоко са вълнували душите им. Те са посяли небрежност и съпротива 
срещу истината, затова и жътвата им е такава.“ Пак там, с. 176

Петък                                                                                                 24 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как боговете на Египет показаха през първата и втората язва, че 
са нискостоящи спрямо Бога на небето?

2. Как през време на язвите Бог прояви Своята грижа както за Своя 
народ, така и за египтяните?

3. Как въшките и циреите сразиха магьосниците?
4. Как египтяните показаха, че повярваха на Божието слово относно 

идващата язва от градушка? Как ние показваме вяра в Божието 
слово?

5. Кои две нагласи водят до неверие?

               Урок 4  25 януари 2020
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                                                                 1 февруари 2020 г.

 Дарения от първата събота
      за мисията в Танзания

    Танзания е източноафриканска 
страна, известна с обширните си пу-
стинни райони. Те включват равнини-
те на националния парк Серенгети, 
една ловджийска Мека (населена със 
слонове, лъвове, леопарди, бизони и 
носорози) и националния парк Килиманджаро, дом на най-високата планина 
в Африка. Офшорът включва тропическите острови на Занзибар и Мафия с 
морски парк, дом на китове, акули и коралови рифове. 
      Докато няма информация за религията за Танзания, религиозните ли-
дери и социолозите оценяват, че мюсюлманските и християнските общности 
са приблизително равни по размер, всяка от които представлява 30 до 40 
процента от населението, а останалата част се състои от практикуващи други 
световни вероизповедания, практикуващи местни религии и хора без религия. 
Населението към 2016 г. е 55,57 милиона. Официалните езици на Танзания са 
суахили и английски, въпреки че има общо 126 местни езика. Танзания е разде-
лена на трийсет области (mkoa), двадесет и пет на континента и пет в Занзибар. 
     Вестта за пробуждане и реформация достигна Танзания чрез нашите бра-
тя от Кения. Бяхме подпомогнати и ни подпомагат наши братя от Германия. 
Генералната конференция печата съботни библейски уроци на суахили чрез 
руандската уния, близо до Танзания. Суахили се говори във всички източно-
африкански страни.
       Делото сега е напреднало до точката, където се нуждаем да установим 
една централа.  Вярваме, че  Дар ес Салам ще бъде най-доброто място за 
това. Дар ес Салам, или само Дар, известен преди като Мзизима, е бивша-
та столица, както и най-гъстонаселеният град в Танзания и важен областен 
икономически център. Разположен на брега на Суахили, градът е един от най-
бързо растящите градове в света. Дар е мултикултурен град; дом на африкан-
ски танзанийци, арабски и южноазиатски общности, британски и германски 
експатриати (човек, който е напуснал родината си и временно или постоянно 
работи в страна, различна от родината си – Б. пр.), католици, лутерани и мю-
сюлмани. Това е идеално място за наша централа, тъй като ще улесни наша-
та мисионерска работа за цялата страна.
     Апелираме към всички наши членове на съботното училище по света да 
дадат щедро за този проект. Благодарим ви предварително за помощта. Нека 
Бог ви възнагради за вашата услуга за делото Му в Африка!
                               Вашите братя и сестри от Танзанийската мисия
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    Урок 5                                                                               1 февруари 2020 г.

Пасхата
     „Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плъ-
тта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“ 
(Йоан 6:53)

      „Христовите последователи трябва да участват в тази опитност. Необ-
ходимо е да приемат и асимилират Божието слово, за да стане то водеща 
сила в живота и делата им. Чрез мощта на Христос трябва да се променят 
в Негово подобие и да отразяват божествените Му качества. Нужно е да 
ядат плътта и да пият кръвта на Божия Син, иначе в тях няма живот.“ Па-
триарси и пророци, с. 182

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 179-183 (24. Пасхата)

Неделя                                                                                              26 януари

1.  ЕДНО МИЛОСТИВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

а.  Как беше счетен Мойсей от египтяните? Изход 11:3 (последната 
част)

б.  Какво наказание бе предсказано преди десетата язва и какво щяха 
да направят фараон и неговите служители? Изход 11:1, 4-8; 12:12

в. Какво можем да научим за Божия характер от многото предупреж-
дения, които Той изпрати на египтяните преди изпращането на десе-
тата язва? 2 Петрово 3:9

      „Наказанието, за което Египет бе предупреден най-напред, трябваше 
да бъде последното. Бог е дълготърпелив и пълен с милост. Той нежно се 
грижи за съществата, сътворени по Негов образ. Ако загубата на жътвите, 
стадата и чердите бе довела Египет до покаяние, децата му нямаше да 
бъдат погубени. Но народът упорито се бе противопоставил на божестве-
ната заповед и сега щеше да му бъде нанесен последният удар.“ Патриарси 
и пророци, с. 179
      „Божията воля е нито една душа да не погине. Неговите милости са 
неизброими.“ Поглед нагоре, с. 150
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Понеделник                                                                                     27 януари

2.  ПАСХАТА УСТАНОВЕНА

а.  На кого беше разрешено да яде пасхалното агне? Изход 12:43, 48, 49

б.  Какво бяха наставени израилтяните да правят с кръвта и каква бе 
целта на това наставление? Изход 12:7, 13, 23

     „Преди да получат свобода, робите трябваше да изявят вярата си в 
предстоящото велико избавление. Кървавият знак трябваше да бележи 
домовете им. От евреите се изискваше да се отделят със семействата си 
от египтяните, да се съберат в домовете си. Ако израилтяните пренебрег-
неха някоя подробност от дадените им наставления, ако пропуснеха да 
отделят чадата си от египетските деца, ако заколеха агнето, но пропуснеха 
да напръскат с кръвта му стълбовете на вратата или ако излезеха от домо-
вете си, нямаше да бъдат в безопасност. Те можеха искрено да вярват, че 
са направили всичко необходимо, но искреността им нямаше да ги спаси. 
Всички, които не обърнеха внимание на Господните наставления, щяха да 
изгубят първородните си от ръката на погубителя. 
      Чрез послушание народът трябваше да докаже вярата си. Така и всич-
ки, които се надяват да бъдат спасени чрез заслугите на Христовата кръв, 
трябва да осъзнават, че сами не могат да направят нищо, с което да си 
осигурят спасението. Макар че единствено Христос може да изкупи вината 
за престъплението, ние трябва да изоставим греха и да се обърнем към 
послушанието. Човек трябва да се спаси чрез вяра, не чрез дела, но вяра-
та трябва да се изявява в делата му.“ Патриарси и пророци, с. 182, 183

в.  Кой трябваше да извърши работата по заколване на пасхалното 
агне и да употреби кръвта за стълбовете на вратата? Изход 12:21, 22 
Какво значение има това за нас днес?

      „Бащата трябваше да действа като първосвещеник в дома. А ако бащата 
е умрял, най-големият син трябваше да изпълни тържественото задълже-
ние да поръси праговете на вратата с кръв. Тава е символ на делото, което 
трябва да бъде извършено във всяко семейство. Родителите трябва да 
събират децата си в дома и да представят Христос пред тях като пасхално 
агне. Бащата трябва да посвети всеки член на своето семейство на Бога 
и да извърши делото, представено чрез празника на пасхата. Рисковано е 
да се остави този тържествен дълг в ръцете на други.“ Дом и семейство, с. 301
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Вторник                                                                                                28 януари

3.  ЗНАЧЕНИЕТО НА ПАСХАТА

а.  Как трябваше израилтяните да ядат агнето и другите провизии за 
пасхалния празник? Изход 12:8-11 Каква промяна стана след като се 
бяха установили в собствената си страна?

      „По времето на избавлението от Египет израилевите чада ядоха Пасха-
та на крак, препасани през кръста, с тояги в ръце и готови за път. Начинът, 
по който отпразнуваха този обряд, съответстваше на тяхното състояние, 
тъй като те щяха да бъдат изтласкани от Египет и щяха да предприемат 
едно мъчително и трудно пътуване из пустинята. Но в Христово време със-
тоянието на нещата бе съвсем друго. На празнуващите не им предстоеше 
да напуснат една чужда страна, а живееха в своята. В съгласие с всичко 
останало, което им бе дадено, те ядяха пасхалната вечеря полегнали.“ 
Животът на Исус, с. 538, 539

б.  Как чудното избавление на израилтяните от Египет трябваше да се 
пази прясно в умовете на децата им? Изход 12:26, 27

      „Пасхата бе наредена като спомен за избавлението на Израил от еги-
петското робство. Бог бе заповядал на родителите, при запитването на 
децата им защо празнуват Пасхата, да им разкажат за значението на този 
обряд. Така споменът за чудното избавление щеше всякога да остава пре-
сен в умовете им.“ Пак там с. 538

в.  Каква е връзката между пасхалната служба и Господната вечеря? 
Кое дело се пази прясно в нашите умове чрез святопричастната служ-
ба? Матей 26:17-19, 26-29; 1 Коринтяни 11:26

     „Като яде пасхата заедно със Своите ученици, Той учреди на нейно 
място службата, която щеше да възпоменава Неговата велика жертва. 
Народният празник на юдеите щеше да премине завинаги. Учредената от 
Христос служба щеше да се съблюдава от Неговите последователи във 
всички страни и през всички векове. (…)
     Обрядът на Господната вечеря бе учреден да възпоменава великото 
избавление, което се издейства чрез Христовата смърт. Този обряд тряб-
ваше да се съблюдава, докато дойде Той за втори път. То е средството, 
чрез което споменът за великото Му дело за нас се запазва прясно в ума 
ни.“ Пак там
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Сряда                                                                                                     29 януари

4.  СИМВОЛЪТ И СЪЩНОСТТА

а.  На кого пасхалното агне бе символ? Йоан 1:29; 1 Коринтяни 5:7

      „Бог желаеше да ги поучи, че от Неговата любов изхожда дарът, който 
ги примирява с Него.“ Животът на Исус, с.76
      „Жертвеното агне символизира “Божия Агнец”, в Когото е нашата един-
ствена надежда за спасение. Апостолът казва: “...нашата Пасха - Христос 
- биде заклан за нас” (1 Кор. 5:7). Не бе достатъчно само да се заколи па-
схалното агне. Кръвта му трябваше да бъде напръскана по стълбовете на 
вратата. Така и заслугите на Христовата кръв трябва да бъдат приети от 
душата. Ние трябва не само да вярваме, че Той умря за света, но и че умря 
за всеки от нас. Трябва да си приемем за свои заслугите на изкупителната 
жертва.“ Патриарси и пророци, с. 180

б.  Кой е символизиран чрез хляба и за какво действително трябва 
това да ни напомня? Йоан 6:47, 48, 51

      „Ние дължим на Христовата смърт дори и този земен живот. Хлябът, 
който ядем е купен с Неговото сломено тяло.  Водата, която пием е купена 
с пролятата Му кръв. Няма нито един човек, светия или грешник, който като 
яде всекидневната си храна, не се храни с тялото и кръвта на  Христос. Гол-
готския кръст е отпечатан върху всеки хляб. Той е отразен върху всеки воден 
извор. На всичко това ни учи Христос чрез определените емблеми на Неговата 
велика жертва. Светлината, която свети от онази велика святопричастна служ-
ба в горницата, освещава провизиите на всекидневния ни живот. Семейната 
трапеза става като Господна трапеза, а всяко ядене – едно свято причастие.
      Колко по-верни са Христовите думи по отношение на нашето духовно 
естество! Христос заявява: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има 
вечен живот.“ Само когато приемаме пожертвания на голготския кръст жи-
вот, ние биваме в състояние да водим един живот на святост. А такъв живот 
водим, като приемаме Неговото слово и изпълняваме онова, което Той ни е 
заповядал. Така ставаме едно с Него. „Който яде Моята плът и пие Моята 
кръв, пребъдва в Мене и Аз в него“ – казва Той. „Както Мене е пратил живият 
Отец и Аз живея чрез Отец, така и който Мене яде, ще живее чрез Мене.“ 
(Йоан 6:54, 56, 57). Този текст се отнася с особен смисъл за святото причас-
тие. Докато вярата размишлява върху великата жертва на Господа, душа-
та асимилира духовния живот на Христос. Такава душа получава духовна 
сила от всяко причастие. Службата създава една жива връзка, чрез която 
вярващият се свързва с Христос, а чрез Него и с Отец. В особен смисъл тя 
създава една връзка между зависимите човешки същества и Бога.“ Животът 
на Исус, с. 544, 545
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Четвъртък                                                                                           30 януари

5.  ДЕСЕТАТА ЯЗВА – СМЪРТТА НА ПЪРВОРОДНИЯ

а.  Опиши последната язва. Изход 12:29, 30

б.  Как израилтяните бяха изгонени от египетската земя? Защо? Изход 
12:31-33

    „Гордостта на всеки дом из цялото египетско царство бе сломена. Ви-
кове и писъци на оплаквачки изпълниха нощта. Царят и придворните с 
побелели лица и треперещи нозе стояха потресени и ужасени. Фараонът 
си спомни как по-рано бе възкликнал: “Кой е Йехова, та да послушам гласа 
Му и да пусна Израил? Не познавам Йехова и затова няма да пусна Изра-
ил.” Сега неговата дръзка гордост против Небето бе смирена в праха. Той 
“повика Мойсей и Аарон още през нощта, та рече: “Станете и вие, и изра-
илтяните, излезте изсред людете ми и идете, послужете на Йехова, както 
рекохте. Подкарайте и овцете си, и стадата си, както рекохте, та идете, 
па благословете и мене”. Царските съветници и народът също умоляваха 
израилтяните да тръгнат, “за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото 
си рекоха: “Ние всички измираме.” Патриарси и пророци, с. 183

Петък                                                                                                  31 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как Бог показа милост чрез предупрежденията си преди всяка 
язва и особено преди десетата язва?

2. Как пасхалната служба илюстрира как вяра и дела трябва да бъ-
дат обединени? Как се отнася това лично за моята собствена оп-
итност?

3. За кое освобождение напомня Господната вечеря? Защо се нуж-
даем да я съблюдаваме редовно?

4. Как присвояваме спасителната кръв на Христос за нашите души?
5. Как, подобно на фараона понякога,  ние чакаме докато Бог ни сми-

ри, преди да се покорим на Неговия глас?
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     Урок 6                                                                               8 февруари 2020 г.

Напускане на Египет
    
     „И в края на четиристотин и трийсетте години, дори в същия ден, 
всичките войнства Господни излязоха от Египетската земя.“ (Изход 
12:41)

       „Но подобно на звездите в тяхното безкрайно движение по определе-
ния път, Божиите намерения не знаят нито избързване, нито забавяне.“ 
Животът на Исус, с. 18

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 182-186 (25. Изходът – 
отначало до „Но ако сега тръгнеха напред с голяма сила и върнеха бегълците, 
щяха да си възвърнат и славата, и службата на робите си.“)

Неделя                                                                                                  2 февруари

1.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ТРЪГВАНЕ

а.  Какво поискаха израилтяните за своята тежка работа и страдание в 
Египет и защо египтяните зачетоха исканията им? Изход 12:33, 35, 36

б.  Опиши обществото, което напусна Египет. Изход 12:37-39

     „Имаше доста голямо число от египтяните, които бяха доведени да при-
знаят, че чрез изявлението на знаците и чудесата, показани в Египет, Богът 
на евреите е единственият истински Бог. (…) Те обещаха отсега нататък 
да изберат Бога на Израил като свой Бог. Решиха да напуснат Египет и да 
отидат с израилевите чада да се поклонят на техния Бог.“ Библейски комен-
тар, т. 1, с. 1101
    „И тръгнаха “около шестстотин хиляди мъже пешаци освен децата. Още 
с тях излезе и голямо разноплеменно множество...” (Изх. 12:34-39). Тук 
имаше не само хора, подбудени от вяра в израилевия Бог. По-голямата 
част желаеха само да избегнат язвите или да следват по петите движе-
щото се множество просто от удивление и любопитство. Тази група беше 
винаги спънка и примка за Израил.“ Патриарси и пророци, с. 184
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Понеделник                                                                                        3 февруари

2.  ПОМНЕНЕ ВРЕМЕННОТО ПРЕБИВАВАНЕ

а.  Колко дълго Авраам и неговите потомци живяха между чужденци и 
в коя генерация завърши пребиваването им в Египет? Изход 12:40, 41; 
Битие 15:13-16

б.  Как ние също сме временно пребиваващи на тази земя? Евреи 
11:13-16

      „Чрез делата си (учениците) постоянно свидетелстваха, че този свят 
не е техния дом; тяхното гражданство е горе. Те търсеха една по-добра 
страна, дори небесна. Техните разговори и привързаност бяха за небесни 
неща. Бяха в света, но не от света; по дух и навици бяха отделени от Него-
вите максими и обичаи. Техният пример всекидневно свидетелстваше, че 
живеят за слава на Бога. Големият им интерес, подобно на техния Учител, 
бе за спасението на души.“ Издигнете Го, с. 325

в.  Какво изискване отправи Бог относно първородния - човек и жи-
вотно - при празнуване на пасхата? Изход 13:2, 11-15; Числа 3:13 На 
какъв урок учи този закон? 

      „Нещо повече, първородните и на човек, и на животно трябваше да 
бъдат Господни. Те трябваше да бъдат отдавани на Господа и възвръщани 
само с откуп в знак на признателност, че когато първородните на Египет 
погинаха, изложените на същата съдба първородни на Израил бяха ми-
лостиво запазени чрез изкупителната жертва.“ Патриарси и пророци, с. 180
        „След установяването на службата в скинията, Господ постави на служба 
в светилището Левиевото племе на мястото на първородните от Израил. Но 
първородните все още се считаха като Господни и трябваше да се откупват.
      Така законът за представянето на първородните бе добил голямо зна-
чение. Докато възпоменаваше чудното избавление на Израил от Египет, 
той представляваше предварително и едно по-велико избавление, което 
щеше да се извърши от единородния Божи Син. Както попръсканата на 
вратата кръв избави първородните на Израил, така кръвта на Христос има 
силата да избави света.“ Животът на Исус, с. 28
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Вторник                                                                                                  4 февруари

3.  СЛЕДВАНЕ БОЖИЕТО ВОДАЧЕСТВО

а.  Кое желание на Йосиф изпълниха израилтяните, когато тръгнаха 
от Египет? Битие 50:25; Изход 13:19

      „При тръгването от Египет израилтяните взеха със себе си скъпоценно 
наследство - костите на Йосиф, толкова дълго чакали изпълнението на 
Божието обещание и напомняли през тъмните робски години за освобож-
дението на Израил.“ Патриарси и пророци, с. 184

б.  Защо тръгнаха по един дълъг заобиколен път, вместо да бъдат 
заведени направо в обещаната земя? Изход 13:17, 18

      „Вместо да тръгнат към Ханаан по прекия път през филистимската зея, 
Господ нареди да тръгнат на юг към бреговете на Червено море. (…) Ако 
се бяха опитали да минат през Филистия, щяха да бъдат спряни, защото 
филистимците, смятайки ги за избягали от господарите си роби, щяха без 
колебание да започнат война с тях. Израилтяните бяха зле подготвени за 
среща с такъв силен и войнствен народ. Те имаха малко знания за Бога и 
малка вяра в Него и щяха да се ужасят и обезсърчат. Не бяха въоръжени 
и не бяха свикнали да воюват, духът им бе потиснат от дългото робство, а 
и бяха обременени с жени и деца, стада и черди. Водейки ги по пътя към 
Червено море, Господ им се откри като състрадателен, но и справедлив 
Бог.“ Пак там, с. 185

в.  Какво трябва да помним, когато понякога изглежда, че Бог ни води 
по начин, който не разбираме, както правеше с Израил? Йоан 13:7

    „Често нашите изпитания са такива, че изглеждат почти непоносими, 
и без помощ от Бога наистина са непоносими. Ако не се облегнем на 
Него, ще потънем под бремето на отговорности, които носят само униние 
и скръб. Но ако направим Христос наша опора, не ще потънем под изпита-
нието. Когато всичко изглежда тъмно и необяснимо, трябва да се доверим 
на Неговата любов. Трябва да си повтаряме думите, които Христос е изго-
ворил за нашите души. „Това, което Аз правя, сега ти не знаеш, но после 
ще разбереш.“ Моят живот днес, с. 184
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Сряда                                                                                                  5 февруари

4.  ВИДИМИ ЗНАЦИ ЗА БОЖИЕТО ВОДАЧЕСТВО

а.  От кое място израилтяните започнаха пътуването си? Къде напра-
виха първия и втория престой? Изход 12:37; 13:20

б.  Какво изпрати Бог да води Неговия народ в пътуването им през 
деня и през нощта? Изход 13:21, 22; Псалм 105:39

      „Знамето на невидимия им Водач беше винаги с тях. През деня обла-
кът им посочваше пътя или се разпростираше като сенник, запазващ ги 
от палещия пек, и неговият хлад и влага им даваха благодатно освежение 
в сухата, жадна пустиня. През нощта облакът ставаше огнен стълб, той 
осветяваше стана и постоянно ги уверяваше в божественото присъствие.“ 
Патрираси и пророци, с. 185

в.  Как Исая представя Божията грижа за Неговия народ във послед-
ния конфликт, като приближават техния небесен дом?  Исая 4:5, 6

      „В един от най-красивите си и утешителни пасажи Исаевото пророчест-
во споменава за облачния и огнен стълб, за да представи Божията грижа 
за Неговия народ в голямата последна битка със силите на злото: “И над 
всяко жилище на хълма Сион, и над събранията му Господ ще създаде 
облак и дим денем, а светлина от пламенен огън нощем, защото ще има 
покрив над всичката слава. И ще има заслон да засенява от пека денем и 
да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд” (Исая 4:5, 6).“ Пак там 
      „В предстоящите времена на изпитания Бог се е заклел да постави за-
крилата Си над онези, които са пазили Словото на Неговото търпение. (…) 
Лъвът от Юда – така ужасен за отхвърлелите Неговата благодат – ще бъде 
Божият Агнец за послушните и верните. Облачният стълб, който бе гняв и 
ужас за нарушителите на Божия закон, е светлина, милост и облекчение за 
онези, които са пазили Божиите заповеди. Ръката, която има мощ да пора-
зи бунтовниците, ще бъде силна и да освободи верните. Всички верни ще 
бъдат събрани в безопасност. „Ще изпрати ангелите Си със силен тръбен 
глас и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища – от единия край 
на небето до другия“ (Мат. 24:31).“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 343  
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Четвъртък                                                                                         6 февруари

5.  ФАРАОНЪТ ПРЕСЛЕДВА ИЗРАИЛ

а.  Какво наставление и предупреждение изпрати Господ на израилтя-
ните предвид предстоящата надвиснала опасност? Изход 14:1-4

б.  С каква голяма сила фараонът преследва бегълците и къде ги за-
стигна? Изход 14:5-9

      „Царят реши да смири израилтяните с велико проявление на силата си. 
Египтяните се бояха принудителното им подчинение пред израилевия Бог 
да не ги подложи на присмех пред другите народи. Но ако сега тръгнеха 
напред с голяма сила и върнеха бегълците, щяха да си възвърнат и слава-
та, и службата на робите си.“ Патриарси и пророци, с. 185

в.  Кое обещание трябва да ни вдъхновява с уверение за освобожде-
ние в нашата лична борба за свобода от сатанинската власт? Исая 
49:24, 25

      „Духовете на тъмнината ще водят борба за душата, която някога е била 
под тяхна власт, но Божиите ангели ще се намесят и ще победят. Господ 
казва: „Може ли да се отнеме плячката от силния и могат ли да се отнемат 
пленници от победител? (…) Да! Така казва Господ: „И пленените от сил-
ния ще бъдат отнети и плячката на тирана ще бъде отървана, защото Аз 
ще се боря с противниците ти и ще избавя синовете ти.“ (Исая 49:24, 25).“ 
Животът на Исус, с. 197

Петък                                                                                7 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как можем да бъдем като смесеното множество в мотивите си да 
служим на Бога?

2. Как можем да покажем, че сме само пришелци на тази земя?
3. Защо в началото на своето пътуване израилтяните трябваше да 

тръгнат по по-дългия път? Какво трябва да научим от тяхната оп-
итност?

4. Как облачният и огнен стълб отново ще служи на Божия народ в 
идващия конфликт?

5. Какво искаха египтяните да си възвърнат, когато решиха да пре-
следват израилтяните?
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     Урок 7                                                                          15 февруари 2020 г.

Преминаване на Червено море
      „Смъмри Червено море, и то изсъхна; и така ги преведе през 
дълбочините като през пасище.“ (Псалм 106:9)

      „Мощната ръка на Христос оттегли водите на Червено море, така 
че те застанаха като стена. Така Той направи път през морето и Израил 
мина по сухо.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1101

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 186-190 (25. Изходът 
– от „Станът на евреите бе разположен край морето“ до края)

Неделя                                                                                             9 февруари

1.  УСПОКОЯВАНЕ НА УПЛАШЕНИТЕ

а.  Как израилтяните изразиха страха си, когато видяха морето пред 
тях и фараоновата войска зад тях? Изход 14:10-12

      „Станът на евреите бе разположен край морето, чиито води предста-
вляваха видимо непреодолима бариера пред тях, а пътя им на юг възпи-
раха стръмни планини. Изведнъж съзряха в далечината блестящите оръ-
жия и приближаващите се колесници - авангарда на една голяма армия. 
(…) Ужас изпълни сърцата на израилтяните.“ Патриарси и пророци, с. 186

б.  С какви думи се опита Мойсей да успокои страховете им? Изход 
14:13, 14

    „Мойсей се разтревожи силно, като видя колко малка бе вярата на 
хората в Бога, въпреки че многократно бяха видели изявлението на си-
лата Му в тяхна полза. Как можеха да го обвиняват за опасностите и 
трудностите на ситуацията, в която се намираха, когато той бе следвал 
изричната заповед на Бога? Наистина възможност за спасение нямаше, 
освен ако се намесеше самият Бог. Но след като бяха стигнали дотук в 
послушание към божественото нареждане, Мойсей не се боеше за по-
следствията.“  Пак там
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Понеделник                                                                               10 февруари

2. БОГ ИЗРАБОТИ НАЧИН ЗА СПАСЕНИЕ

а. Какво указание даде Бог на Мойсей с оглед на надвисналата 
опасност? Изход 14:15–18. Как Христос даде на учениците Си по-
добно нареждане, когато щяха да се окажат оградени от трудности? 
Йоан 16:33 

      „Христос не се обезсили, нито се отчая, и учениците Му трябваше да 
покажат също такава издръжлива вяра. Те трябваше да работят, както 
Той работеше, разчитайки на Неговата сила. Макар че пътят им щеше да 
бъде изпълнен с препятствия, явно невъзможни за преодоляване, чрез 
благодатта Му те щяха да напредват, като не се отчайват от нищо и се 
надяват за всичко.“ Деяния на апостолите, с.13

б.  Как Божият ангел отвори път през морето за спасение на израил-
тяните? Изход 14:19-22

      „Но сега, когато египетското множество се приближи в очакване 
на лесна плячка, облачният стълб се издигна величествено в небесата, 
мина над израилтяните, та се установи между тях и египетските армии. 
Стена от тъмнина застана между преследваните и преследвачите. Егип-
тяните не можеха повече да различат лагера на евреите и бяха прину-
дени да спрат. Но когато нощният мрак падна, облачната стена се пре-
върна за евреите в силна светлина, която обля целия стан с лъчите на 
дневната светлина.“ Патриарси и пророци, с. 186 

в.  Какъв урок трябва да научим от тази опитност? Римляни 8:31

      „Във всички кризисни моменти Божият народ може уверено да заяви: 
„Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“ Колкото и изкусни да са 
примките на Сатана и на служителите му, Бог може да ги открие и да ги 
обезсили. Днес отговорът на човека с вяра ще бъде същият като този на 
Неемия: „Нашият Бог ще воюва за нас“, защото Той подкрепя делото Си 
и никой не може да попречи на крайния успех.“ Пророци и царе, с. 331
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Вторник                                                                                    11 февруари

3.  ЗАТРУДНЕНИЕ ЗА ЕГИПТЯНИТЕ

а.  Как Господ попречи на египетското войнство? Изход 14:23-25 (пър-
вата част); Псалм 77:15-18

      „Египтяните се осмелиха да поемат по пътя, който Бог бе приготвил за 
народа Си, и Божии ангели минаха през тяхната войска и изкараха колела-
та от колесниците им. Те бяха поразени. Напредването бе много бавно и 
започнаха да се безпокоят. Спомниха си съдбите, които Богът на евреите 
нанесе над Египет, за да ги принуди да позволят на Израил да тръгне, и 
мислеха, че Бог може да предаде всички в ръцете на израилтяните. Реши-
ха, че Бог се бори за израилтяните и бяха ужасно уплашени.“ Духовни дарби, 
т. 3, с. 235

б.  Когато египтяните полагаха усилие да преследват израилтяните, 
какво си казаха един на друг? Изход 14:25 (последната част)

в. Какво стана веднага щом като израилтяните бяха запазени през 
морето и Мойсей отново простря жезъла си? Изход 14:26-30 Как Бог 
ще извърши подобно освобождение на Своя народ на границите на 
небесния Ханаан?

      „Египтяните бяха обзети от смущение и почуда. Сред бушуването на 
стихиите, в което чуха гласа на един разярен Бог, те се опитаха да се вър-
нат и избягат към брега. Но Мойсей протегна жезъла си и натрупаните 
води с плясък и рев, нетърпеливи за плячката си, се втурнаха наведнъж и 
погълнаха в черните си дълбини египетската войска.
      Когато зората се пукна, тя разкри на израилевите множества всичко, 
което бе останало от всемогъщите им врагове - изхвърлени на брега тру-
пове в ризници. Една нощ бе донесла пълно избавление от най-ужасната 
опасност.“ Патриарси и пророци, с. 188
      „Небесните интелигентни същества, ангелите, които превъзхождат по 
сила, чакат послушни Неговата заповед, за да се съединят с човешките ин-
струменти. Бог ще се намеси, когато нещата стигнат дотам, че само Божи-
ята сила ще може да се противопостави на действащите сили на Сатана. 
Когато Неговият народ бъде в най-голяма опасност, очевидно неспособен 
да устои на мощта на Сатана, Господ ще подейства в негова полза. Край-
ното бедствие и невъзможност за човека е случай и възможност за Бога.“ 
Избрани вести, кн. 2., с. 409
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Сряда                                                                                           12 февруари

4.  ВЕЛИКО ОСВОБОЖДЕНИЕ

а.  Как псалмистът описва преминаването през Червено море от изра-
илтяните? Псалм 77:19, 20; 106:8-11

б.  Какво беше необходимо от страна на израилтяните, за да отвори 
Бог Червено море пред тях? Евреи 11:29

      „Бог в провидението Си доведе евреите в планинската теснина пред 
морето, та чрез избавлението им да изяви Себе Си и по забележителен 
начин да смири гордостта на погубителите им. Той можеше да ги спаси и 
по друг начин, но избра този, за да изпита вярата им и да укрепи доверието 
им в Себе Си. Израилтяните бяха уморени и ужасени, но ако се бяха дръ-
пнали назад, когато Мойсей заповяда да тръгнат напред, Бог никога няма-
ше да отвори пътека за тях. “С вяра (...) минаха през Червено море като 
по сухо. ” (Евр. 11:29). Навлизайки в самата вода, те показаха, че вярват в 
Божието слово, изговорено чрез Мойсей. Направиха всичко, което беше по 
силите им, и тогава Всемогъщият Израилев раздели морето, за да направи 
пътека за нозете им.“ Патриарси и пророци, с. 190

в. Как реагираха израилтяните на удивителното освобождение, което 
Господ беше приготвил за тях? Изход 14:31; Псалм 106:12 На какъв 
урок ни учи тази опитност?

      „Великият урок, предаден тук, важи за всички времена. Често в хрис-
тиянския живот връхлитат опасности и дългът изглежда непосилен. Въ-
ображението рисува заплашително надвиснала гибел отпред и робство и 
смърт отзад. Но Божият глас говори ясно: “Върви напред!” Ние трябва да 
се подчиним на тази заповед, дори ако очите ни не могат да прозрат през 
тъмнината и дори да чувстваме студените вълни в нозете си. Пречките, 
спъващи нашия напредък, никога няма да изчезнат пред несмелия, коле-
баещ се дух. Хората, които отлагат послушанието си, докато всяка сянка 
на несигурност изчезне и не остане никакъв риск за неуспех или пораже-
ние, никога няма да проявят послушание. Невярващият шепне: “Нека да 
почакаме, докато се отстранят пречките и видим ясно пътя си.” Но вярата 
смело тръгва напред с надеждата във всичко, с вярата във всичко.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                        13 февруари

5.   ПЕСЕНТА НА ПОБЕДАТА

а.  Как народът изрази щастието си? Кои са някои от ключовите ми-
сли от песента на Мойсей? Изход 15:1-21

      „Тази песен и великото избавление, което тя напомня, оставиха неизли-
чими следи в паметта на еврейския народ. От век на век тя бе повтаряна 
от пророците и певците на Израил в свидетелство, че Йехова е силата и 
спасението на онези, които Му се доверяват.“ Патриарси и пророци, с. 189

б.  Кога, къде и от кого ще бъде пята подобна песен? Откровение 15:2-4

      „Тази песен не принадлежи само на еврейския народ. Тя сочи напред 
към унищожението на всички врагове на правдата и към пълната победа 
на Божия Израил.“ Пак там
      „Те пеят една „нова песен“ пред трона, една песен, която никой не може 
да научи, с изключение на 144-те хиляди. Това е песента на Мойсей и на 
Агнеца, песен на освобождение. Никой, освен 144-те хиляди, не може да 
научи тази песен, понеже това е песента на тяхната опитност, а никой друг 
не е направил такава опитност като тях.“ Великата борба, с. 538

Петък                                                                                          14 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо Мойсей не се уплаши при Червено море? Как мога да бъда 
като него?

2. Как Бог направи път за спасение на израилтяните? Как понякога 
Той е правил път за спасение за вас?

3. Кои точно ще бъдат на границите на небесния Ханаан, когато 
Бог ще се намеси да помогне на Своя народ?

4.  Защо Бог избра да доведе израилтяните в тази трудна ситуация? 
Защо понякога се намираме в трудни места?

5. Защо песента на Мойсей и на Агнеца може да бъде пята само от 
специална група?
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     Урок 8                                                                            22 февруари 2020 г.

Поуки от Мера и Елим
      „А той (Мойсей) извика към Господа, и Господ му показа дърво; и 
като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи пове-
ление и там ги опита.“ (Изход 15:25)

    „Търсете Господа за мъдрост във всеки критичен момент. Във всяко 
изпитание Го молете да ви покаже път за излизане от трудностите, а след 
това очите ви ще бъдат отворени, за да видят лекарството и да приложат 
във вашия случай целебните обещания, записани в Божието слово.“ Избра-
ни вести, кн. 2, с. 295

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 191-193 (26. От Червено 
море до Синай - отначало до „Роптанията ви не са против нас, а против 
Господа“)

Неделя                                                                                             16 февруари

1.  В СИНАЙСКАТА ПУСТИНЯ

а.  Колко дни пътуваха израилтяните в пустинята без да намерят 
вода? Изход 15:22

б.  Какво беше името на мястото, където те можаха да намерят вода и 
каква беше водата? Изход 15:23 Какво означава „Мера“ (Същият стих, 
виж долу в полето) (Сравни с Рут 1:20)?

     „Но ето вече три дни пътуваха, а не можеха да намерят вода. Запасът, 
който бяха взели със себе си, се свърши. Нямаха с какво да утолят изгаря-
щата ги жажда, докато се влачеха уморени по изгорената от слънцето рав-
нина. Мойсей познаваше тази област и знаеше нещо, което не бе известно 
на другите - че в Мера, най-близкото място, където имаше извори, водата 
беше негодна за пиене. С напрегната тревога той наблюдаваше водещия 
облак. Със свито от болка сърце чу да отеква по редиците ликуващият 
вик: “Вода! Вода!” Мъже, жени и деца с радостно нетърпение се натрупаха 
около извора, когато, уви - вик на мъка прониза множеството - водата гор-
чеше.“ Патриарси и пророци, с. 191
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Понеделник                                                                                   17 февруари

2.  ЗАБРАВЯНЕ НА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА

а.  Какво направи народът, когато започна да страда от жажда? Изход 
15:24; Псалм 106:13

      „В ужаса и отчаянието си народът обвини Мойсей, че ги е повел по та-
къв път. Не си спомниха за божественото присъствие в този тайнствен об-
лак, който водеше и него, и тях самите. Изживяващ мъка от тяхното стра-
дание, Мойсей направи това, което те бяха забравили - извика загрижено 
към Бога за помощ.“ Патриарси и пророци, с. 191

б. Какво казва Христос за онези, които в загрижеността си за бъдещи-
те си нужди забравят миналите благословения? Лука 12:29, 30

      „Християните не бива да си позволяват да се тревожат от прекалени 
грижи за нуждите на живота. Ако хората обичат Бога и са Му послушни, 
като извършват своята част, Бог ще промисли за всичките им нужди. Ма-
кар че изкарваш своята заплата с пот на челото, ти не трябва да губиш 
доверие в Бога, защото чрез великия план на Своето провидение, Той ще 
задоволява нуждите ти ден след ден.“ Съвети към домооправителите, с. 157

в.  Кое показва, че Бог никога не ще ни забрави? Исая 44:21; 49:15, 16

      „Любовта на Исус е изключителна; тя е по-нежна от майчината любов. 
Най-нежното чувство, което хората познават, е любовта на майката към 
нейната рожба, но Христовата любов я превишава по нежност. Майката 
може да промени чувствата си, да бъде понякога и недобра, но Исус нико-
га. Той никога няма да бъде невнимателен, груб или жесток към децата Си.
      Следователно не бива никога да показваме неверие или липса на вяра. 
Божията любов е така силна, че държи подчинени всички чувства на свя-
тото Му естество и задейства Неговите неизчерпаеми ресурси за доброто 
на Неговия народ. Любовта на Бога е непроменима и без сянка на отклоне-
ние. Нека никога не безчестим Божието име, като упорито гледаме своите 
интереси и непрекъснато считаме себе си за най-важни.“ Поглед нагоре, с.180
     „О, колко лесно забравяме Бога, докато Той никога не ни забравя; Той 
ни посещава всеки час със Своите милости.“ Нашето високо призвание, с. 314



45               Урок 8   22 февруари 2020

Вторник                                                                                             18 февруари

3.  ГОРЧИВОТО НАПРАВЕНО СЛОДКО

а.  Как водите на Мера станаха сладки? Изход  15:25 Какъв практичес-
ки урок можем да научим от това?

      „За всяко изпитание Бог е предвидил помощ. Когато Израил в пустинята 
стигна до горчивата вода при Мера, Мойсей извика към Господа. Господ не 
създаде някакво ново спасително средство, а само им посочи съществу-
ващото. Едно създадено от Него дърво трябваше да бъде потопено в  из-
вора, за да стане водата му бистра и сладка. Когато това беше направено, 
народът пи от водата и се подкрепи. Христос иска да ни помага при всяко 
изпитание, ако Го търсим. Очите ни ще бъдат отворени, за да виждаме 
обещанията за изцеление, дадени в словото Му. Светият Дух ще ни учи как 
да придобием всяко благословение, което е лек срещу страданието. За всяко 
горчиво питие, което ни се поднася, ще можем да намираме лечебно клонче.
     Не бива да допускаме мисълта за бъдещето с неговите проблеми и 
незадоволителни изгледи да омаломощава сърцата ни, да разтреперва 
коленете ни и да обезсилва сърцето ни. Всемогъщият ни съветва: „Нека 
се хване за силата Ми, за да се примири с Мене. Да! Нека се примири 
с Мене“ (Исая 27:5). Предалите живота си под Неговото ръководство и в 
Негова служба никога не ще изпаднат в положение, за което Той да не е 
взел предварително мерки. В каквото и положение да се намираме, ако 
изпълняваме словото Му, ние имаме Водач, Който ни посочва пътя. Какво-
то и затруднение да имаме, ние имаме надежден Съветник. Ако скърбим, 
ако сме загубили близък човек, ако сме самотни, ние имаме съчувстващ 
Приятел.“ Път към здравето, с.176

б.  Къде и при кой друг случай съществуваше подобен проблем и как 
бе решен? 4 Царе 2:19-22

      „Изцерението на ерихонската вода бе постигнато не с човешка мъдрост, 
а чрез чудотворната Божия намеса. (…)
      Хвърляйки сол в горчивия извор, Елисей научи израилтяните на същия 
духовен урок, даден от Спасителя векове по-късно на учениците Му. „Вие 
сте солта на земята.“ Попаднала в замърсения извор, солта очисти водите 
и донесе живот и благословение там, където преди имаше горчивина и 
смърт. Сравнявайки Своите чада със сол, Бог иска да ги научи, че целта 
Му е, като ги направи поданици на благодатта, да станат средство за спа-
сение на други.“ Пророци и царе, с. 120
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Сряда                                                                                              19 февруари

4.  ОБЕЩАНИЕ ЗА ПОСЛУШНИТЕ

а.  Какво обеща Господ да прави за Своя народ и какви бяха условия-
та? Изход 15:26 Има ли подобни условия днес?

      „Всички, които искат да запазят здравето си, трябва да спазват даде-
ните условия. Всички трябва да научат тези условия. Господ не е доволен 
от нас, когато не проявяваме желание да се запознаем с Неговите закони, 
било природните, било духовните. Ние трябва да съдействаме на Бога за 
възстановяването на телесното и духовното здраве на хората.
     Наш дълг е да просвещаваме другите как да пазят здравето си и как да 
си го възвръщат. За лекуване на болните ние трябва да си служим с ония 
лекарства, които Бог е доставил чрез природата, но да обръщаме внима-
нието им и към Този, Който единствен може да даде здраве.“ Животът на 
Исус, с. 685

б.  Какво уверение е дадено на онези, които са болни? Псалм 103:2-5; 
Яков 5:15, 16

      „Парализираният намери в Христос изцеление на тялото и на душата 
си. Той се нуждаеше от изцеление на душата си, преди да можеше да се 
удостои с изцеление на тялото. Преди телесната болест да можеше да 
бъде излекувана, Христос трябваше да донесе на духа освобождение и да 
очисти душата от греха. Тази поука не бива да се пренебрегва. Днес има 
хиляди, които страдат от телесни болести и които подобно на паралитика 
жадуват да чуят думите: „Прощават ти се греховете!“ Бремето на греха с 
неговите тревожни и незадоволени желания е причината за тяхната бо-
лест. Те не могат да намерят избавление, докато не дойдат при Лекаря на 
душата. Мирът, който само Той може да даде, ще възстанови силата на 
духа и телесното здраве.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 41

в. Защо трябва да сме придирчиви в гриженето ни за нашите тела? 
1 Коринтяни 6:19, 20; 10:31

     „Свещеният храм на тялото трябва да се пази чист и незамърсен, за 
да може Божият Свят Дух да обитава вътре. Трябва да пазим вярно Гос-
подната собственост, защото всяка злоупотреба с нашите сили съкращава 
времето, през което животът ни може да бъде използван за слава на Бога. 
(…) Чрез правилно използване на силите ни до най-голяма степен с най-
полезна служба, чрез запазване всеки орган здрав, чрез запазване всеки 
орган така, че ум, сухожилия и мускули да работят хармонично, можем да 
вършим най-ценна служба за Бога.“ Моят живот днес, с. 134



47               Урок 8   22 февруари 2020

Четвъртък                                                                                     20 февруари

5.  КЛАДЕНЦИТЕ В ЕЛИМ

а.  След като израилтяните бяха напуснали Мера, къде беше следва-
щото им лагеруване? Опиши оазиса, който намериха там? Изход 15:27

б.  Как Бог обещава да се грижи за нуждите на Своя народ точно пре-
ди влизането им в небесния Ханаан, точно както Той осигури храна и 
вода за израилтяните в пътуването им през пустинята? Исая 33:16; 
Псалм 37:19

     „Господ няколкократно ми показа, че е в противоречие с Библията да 
правим някакви приготовления относно временните си нужди във времето 
на скръбта. Видях, че ако светиите са заделили настрана или по нивите си 
провизии, във времето на скръбта, когато по земята ще владеят меч, глад 
и епидемии, всичко ще бъде отнето от насилнически ръце и чужди хора ще 
пожънат нивите им. Тогава за нас ще бъде време напълно да се доверим 
на Бога и Той ще ни подкрепя. Видях, че хлябът и водата ни ще са сигурни 
в това време и че няма да страдаме лишени и гладни, защото Бог е в със-
тояние да ни приготви трапеза и в пустинята. Ако е необходимо би изпра-
тил и врани, за да ни нахранят както стори при Илия; или пак ще изпрати 
манна от небето, както направи за израилтяните.“ Опитности и видения, с. 61

Петък                                                                                                21 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо мястото, където Израил намери вода, бе наречено Мера?
2. Как реагираха на Божието провидение като ги доведе на това мяс-

то? Как понякога и ние постъпваме така? Вместо това какво тряб-
ва да правим?

3. Бог е обещал, че никога не ще се намерим в ситуация, при която 
Той да не се е погрижил за нашите нужди. При кои условия това 
е вярно?

4. Защо е така важно да спазваме днес Божиите здравни закони?
5. Какво е обещал Бог да осигури на Своя народ точно преди влиза-

нето им в небесния Ханаан? 
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Хляб от небето
      „И израилтяните ядоха манната четиридесет години, докато дойдо-
ха в обитаемата земя, ядоха манна, докато пристигнаха до границите 
на Ханаанската земя.“ (Изход 16:35)

      „В продължение на 40 години този чуден промисъл им напомняше все-
кидневно за Божията непрестанна грижа и нежна любов. Според думите 
на псалмиста Бог им даде “небесно жито”. “Всеки ядеше ангелски хляб” 
(Пс. 78:24, 25) - т. е. храна, с която бяха снабдявани от ангелите.“ Патриарси 
и пророци, с. 196

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 193 -196 (26. От Черве-
но море до Синай – от „Добре ли е да бъдем така невярващи?“ до „Разтрево-
жен, Мойсей извика към Господа.“)

Неделя                                                                                              23 февруари

1.  ОТНОВО РОПТАЕНЕ И ОПЛАКВАНЕ

а.  Защо израилтяните отново зароптаха, когато дойдоха в пустинята 
Син? Изход 16:1-3

      „Хората още не бяха страдали от глад. Сегашните им нужди бяха задо-
волени, но се бояха за бъдещето. Недоумяваха как огромните им множе-
ства ще бъдат снабдявани в пътуването през пустинята и във въображе-
нието си виждаха децата си умиращи от глад. Господ допусна да ги заоби-
колят трудности и запасите от храна да намалеят, за да обърнат сърцата 
си към Него, Който досега бе техният Избавител. Ако Го бяха призовали в 
нуждата си, Той щеше да им даде знаци за Своята любов и грижа. Обещал 
им бе, че ако слушат заповедите Му, никаква болест няма да ги сполети и 
неверието да очакват, че те или децата им може да умрат от глад бе грях 
от тяхна страна. (…) Виждаха и чувстваха само настоящите си неудобства 
и изпитания и вместо да кажат: “Бог е извършил велики неща за нас, за-
щото, когато бяхме роби, Той направи от нас велик народ”, разговаряха за 
трудностите на пътя и се чудеха дали уморителното им странстване ще 
свърши някога.“ Патриарси и пророци, с. 192
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Понеделник                                                                                     24 февруари

2.  ПОРИЦАВАНЕ НА РОПТАТИЛИТЕ

а.  Какво осигури Господ и как изпита народа със снабдяването на 
всекидневните им провизии? Изход 16:4, 5

б.  Какъв беше отговорът на Мойсей и Аарон на неразумните ропта-
ния на народа? Изход 16:6-10

       „Мойсей увери множеството, че нуждите му ще бъдат задоволени: 
“...Това ще стане, когато Господ ви даде довечера месо да ядете и на 
утринта хляб до ситост”, и добави: “Защото що сме ние? Роптанията ви 
не са против нас, а против Господа.” По-нататък той помоли Аарон да им 
каже: “Приближете се пред Господа, защото Той чу роптанията ви.” Докато 
Аарон говореше, “те обърнаха погледа си към пустинята и ето, Господната 
слава се яви в облака” (Изх. 16:8-10). Едно сияние, каквото никога преди не 
бяха виждали, символизираше божественото присъствие. Чрез проявле-
ния, достъпни за техните сетива, трябваше да придобият знание за Бога. 
Нужно бе да научат, че Всевишният, а не просто човекът Мойсей бе техен 
водач, че трябваше да се боят от Неговото име и да слушат гласа Му.“ 
Патриарси и пророци, с. 193

в.  Какви обещания имаме относно снабдяването ни с храна днес? 
Филипяни 4:19; Псалм 37:25 Как можем да бъдем в това отношение 
като роптаещите израилтяни? 

      „Макар че сегашните им нужди са задоволени, мнозина не желаят да се 
доверят на Бога за бъдещето си и постоянно се тревожат да не изпаднат 
в бедност или децата им да не бъдат оставени да страдат. Някои винаги 
очакват злото или преувеличават наистина съществуващите трудности и 
така ослепяват очите си за многото благословения, за които дължат бла-
годарност. Вместо да ги накарат да потърсят помощ от Бога, единствения 
източник на сила, пречките, с които се срещат, ги отдалечават от Него, 
защото събуждат в тях безпокойство и роптание. (…) Не бива да дава-
ме никакво място на онова недоверие в Бога, което ни кара главна цел 
на живота си да правим приготовленията за бъдещи нужди сякаш нашето 
щастие се състои в земните неща. Не е Божията воля народът Му да бъде 
обременен с грижи.“ Пак там, с. 193
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Вторник                                                                                          25 февруари

3.  БОГ СЕ ГРИЖИ ЗА СВОЯ НАРОД

а.  Каква храна достави Господ на израилтяните при един случай ве-
черта и на сутринта, а по-късно за един месец? Изход 16:11-15 Защо 
Бог беше така внимателен по отношение вида на храната, която им 
достави? 

      „Ако на израилтяните се дадеше храната, на която бяха свикнали в 
Египет, те щяха да проявяват същия онзи непокорен дух, какъвто се проя-
вява днес в света. В храната, която днес е обичайна, има включени неща, 
които Бог никога не би позволил на израилевите чада да ядат. Човешкото 
семейство днес е една илюстрация на това какво щяха да станат децата 
на Израил, ако Бог им беше позволил да ядат храната, която ядоха в Еги-
пет, и да следват техните навици и обичаи.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1102
     „В Египет вкусът на израилтяните беше станал извратен. Бог възна-
меряваше да възстанови апетита им към едно чисто, здравословно със-
тояние, за да могат да се радват на простите плодове, които бяха дадени 
на Адам и Ева в Едем. Той щеше да ги установи във втори Едем, една 
чудесна земя, където можеха да се радват на плодовете и зърната, които 
Той щеше да им достави. Възнамеряваше да премахне възбудителната 
храна, с която се хранеха в Египет; защото желаеше те да бъдат в съвър-
шено здраве и стабилност, когато влязат в прекрасната страна, към която 
ги водеше, така че заобикалящите ги езически народи да може да бъдат 
принудени да прославят Бога на Израил, Богът, Който е извършил толкова 
удивително дело за Своя народ. Ако народът, който Го познаваше като 
Бога на небето, не бе в съвършено стабилно здраве, Неговото име не мо-
жеше да бъде прославено.“ Пак там

б. Опиши манната и как трябваше да бъде приготвяна? Изход 16:31; 
Числа 11:7, 8

      „Сутринта по земята бе нападало “дребно люспообразно нещо, тънко 
като слана”. “То беше бяло и приличаше на кориандрово семе.” Народът го 
нарече “манна”. Мойсей каза: “Това е хлябът, който Господ ви дава да яде-
те” (Изх. 16:14, 15, 31). Народът събра манната и намери, че бе достатъч-
на, за да задоволи нуждите на всички. “Мелеха я в мелници или я чукаха в 
котли и варяха я в гърнета, и правеха пити от нея.” “И вкусът ѝ беше като 
на пита, смесена с мед” (Числа 11:8; Изх. 16:31).“ Патриарси и пророци, с. 194
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Сряда                                                                                                 26 февруари

4.  СЪБИРАНЕ НА МАННАТА

а.  Какво нареждане получи народът за събиране на манната? Изход 
16:16-26 Как манната илюстрираше необходимостта от спазване на 
съботата преди даването на закона при Синай?

     „Всяка седмица по време на дългия си път през пустинята израилтя-
ните ставаха свидетели на едно тройно чудо, предназначено да отпечата 
в умовете им светостта на съботата: двойно количество манна падаше на 
шестия ден, никаква не падаше на седмия, а частта, необходима за съ-
ботата, оставаше вкусна и чиста, докато в каквото и да е друго време се 
разваляше и ставаше негодна за ядене.
     Обстоятелствата, свързани с даването на манната, решително доказват, 
че съботата не бе установена при даването на закона на Синай, както смя-
тат мнозина. Преди да стигнат Синай, израилтяните разбираха, че събота-
та бе задължителна за тях. Всеки петък събирането на двойно количество 
манна в подготовка за съботата, в която не падаше манна, им внушаваше 
постоянно святото естество на почивния ден.“ Патриарси и пророци, с. 195, 196

б.  Колко дълго трая всекидневното доставяне на манна? Изход 16:35 
Защо Бог я премахна?

      „... На четиринадесетия ден от месеца, привечер, на ерихонските по-
лета” бе празнувана Пасхата.“ (...) В същия ден ядоха безквасни хлябове 
от житото на земята и изпържено жито. А на сутринта, като ядоха от жи-
тото на земята, манната престана и израилтяните нямаха вече манна, но 
през тая година ядяха от рожбите на ханаанската земя.” Дългите години 
на пустинното скитане свършиха. Най-накрая нозете на Израил стъпиха в 
обещаната земя.“ Пак там, с. 332

в.  Защо беше запазена стомна с манна в ковчега на завета? Изход 
16:32, 33; Евреи 9:4
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Четвъртък                                                                   27 февруари

5. ЯДЕНЕ НА МАННА ДНЕС

а.  Кое е манната, която трябва днес да събираме и ядем? Еремия 
15:16; Йоан 6:63 (втората част) Колко често се нуждаем да правим 
това?

      „(Божиите) слова са манната от небето за душата, за да възстановява и 
да дава духовна сила. Библията е великият стандарт за право и погрешно, 
ясно определя грях и святост. Нейните живи принципи, преминаващи през 
нашия живот като златни нишки, са единствената защита в изпитание и 
изкушение.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 422 
      „Всеки трябва да дойде при Христос със собствения си душевен глад, 
всеки трябва да има свои собствени убеждения, да чувства собствената си 
душевна нужда и сам да се учи от Христос.
     Изпълнени с Хляба на живота, не можем да гладуваме за земни при-
влекателности, светски възбуждения и земно величие. Нашата религиозна 
опитност ще бъде в същата степен както храната, с която се храним.
    Храната, която ядем на едно хранене, не ще ни задоволи завинаги. 
Трябва всеки ден да приемаме храна. Така всекидневно трябва да ядем 
от Божието слово, за да може животът на душата да бъде обновяван. В 
онези, които постоянно се хранят със Словото е формиран Христос, на-
деждата на славата. Едно пренебрегване да се чете и изучава Библията 
носи духовно умиране от глад.“ Нашето високо призвание, с. 209

Петък                                                                                                28 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. От какво недоволстваха израилтяните? Как това откри липса на 
вяра?

2. Какво забравям, когато се фокусирам върху трудностите и злото 
около мен?

3. Какво става когато ям храната и следвам обичаите на Египет? 
Защо трябва да съм толкова  загрижен да бъда здрав?

4. Как доставянето на манна втълпяваше на Божия народ святостта 
на съботата?

5. Какво ще стане с мен, когато се изпълвам с Хляба на живота чрез 
изучаване на Словото? Защо е така важно за мен да се храня с 
този хляб всеки ден?
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Дарения от първата събота
за подпомагане на бедстващите по света

    „Дано да имах крила като на гълъба! Щях да 
отлетя и да си почина. (…) Щях да ускоря бягане-
то си от вихъра и от бурята.“ (Псалм 55:6,8)
     Вихър, бури, земетресения, злополуки, навод-
нения, глад и пожари – списъкът продължава. 
Задават ли се повече от такива бедствия на хо-
ризонта?
    „Денят на изпита и очистването е точно пред нас. Явяват се знамения 
от най-поразителен  характер в наводнения, в урагани, в торнадо, в по-
ройни дъждове, в произшествия по суша и море, които провъзгласяват 
приближаването на края на всичко. Божиите съдби падат върху света, 
за да могат хората да бъдат събудени за факта, че Христос ще дойде 
скоро.“ Ривю енд херълд, 8 ноември 1892
     „В злополуки и бедствия по суша и море, в големи пожари, в бушува-
щи торнадо и страхотни бури с градушки, в бури, наводнения, циклони, 
приливни вълни и земетресения – на всяко място и по хиляди начини 
Сатана упражнява силата си. Помита узряващата реколта и следват 
глад и бедствия. Изпълва въздуха със смъртоносна зараза и хиляди 
загиват от епидемия. Посещенията са станали все по-чести и катастро-
фални. Унищожение ще има и върху хора, и върху животни.“ Ривю енд 
херълд, 4 март 1912
     Тъй като голямата борба така нараства на нашата планета, какво 
иска Бог от нас да направим за страдащото човечество? „Той ти е по-
казал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Освен да 
вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя 
Бог“ – Бог, Който „показва милост“ (Михей 6:8; 7:18).
      Във времена на бедствия неволите на страдащото човечество викат 
за дела на милост – да се облекат голите, да се нахранят гладните, да 
се поправи зидарията на падащи сгради, поставяне на целебен балсам 
на наранените. Неотложната помощ изисква много финансиране, така 
че това може да стане само чрез щедрата ви подкрепа за тази голяма 
нужда. Онези, които дават щедро за тази нужда, ще бъдат изобилно въз-
наградени, защото „блажени милостивите, защото на тях ще се показва 
милост“ (Мат. 5:7).

 От името на Отдела за настойничество и социално подпомагане при ГК
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    Урок 10                                                                                    7 март 2020 г.

Бог се грижи за Своя народ
      „А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей, 
и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият 
от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха 
до захождането на слънцето.“ (Изход 17:12)

      „Щастлив е проповедникът, който има по един верен Аарон и Ор до себе 
си, които да укрепват ръцете му, когато се умори и да го въздигат чрез вяра 
и молитва. Такава подкрепа е огромна помощ за Христовия слуга в рабо-
тата му и често става причина делото на истината да триумфира славно.“ 
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 496

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 196-198 (26. От Червено 
море до Синай – от „До кога ще отказвате да пазите заповедите и законите Ми“ 
до „Да се поддържа ред и дисциплина сред това огромно, невежо и неподготвено 
множество бе наистина огромна задача.“)

Неделя                                                                                                       1 март

1.  НАРОДЪТ ОТНОВО НЕДОВОЛСТВА

а. Как израилевите чада недоволстваха срещу Мойсей, когато прис-
тигнаха при Рафидим? Защо? Изход 17:1-3

       „Господ насочи пътя им към безводни места, за да ги изпита и да види 
дали след като са приели толкова много доказателства за силата Му, те 
са се научили да Го търсят в бедствия и са се покаяли за предишното 
си бунтовно роптание против Него. Те бяха обвинили Мойсей и Аарон, че 
имат егоистични мотиви и с извеждането им от Египет искат да убият тях 
и децата им с глад, за да могат да се обогатят с притежанията им. По този 
начин израилтяните приписаха на хора онова, за което бяха получили не-
погрешимо доказателство, че е единствено от Бога, чиято сила е неограни-
чена. Господ искаше чудните прояви на Божията сила да бъдат приписани 
само на Него и името Му на земята да бъде възвеличено. (…) След като не 
прославяха Бога в изпитания и бедствия, в пътуването си през пустинята, 
като имат пред очите си Ханаан и докато Бог непрестанно им дава непо-
грешими доказателства за Своята сила и слава и за грижата Си към тях, те 
нямаше да възвеличат името Му и да Го прославят, когато се установят в 
ханаанската земя, заобиколени от благословения и благоденствие.“ Свиде-
телства към църквата, т. 2, с. 86
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Понеделник                                                                                           2 март

2.  БОГ СЕ ГРИЖИ

а.  Какво направи Мойсей, след като чу роптанията им? Изход 17:4; 
Еремия 29:12

      „Господ казва: „И призови Ме в ден на напаст“ (Пс. 50:15). Той ни кани 
да Му представяме нашите затруднения и нужди и необходимостта ни от 
божествена помощ. Нарежда ни да сме настоятелни в молитвите си. Вед-
нага, щом възникнат трудности, трябва да Му изложим искрените си сери-
озни просби. Упорствайки в молитвите си, доказваме силното си упование 
в Бога. Нуждата ни довежда до сериозна молитва и нашите молби затрог-
ват небесния ни Баща.“ Христови притчи, с. 101

б.  На кое място и с какво особено нареждане Бог изпрати Мойсей за 
вода? Как бе доставена вода по чудо? Изход 17:5, 6

      „Разтревожен, Мойсей извика към Господа: “Какво да правя с тия люде?” 
Наредено му бе да вземе жезъла, с който бе извършил чудесата в Египет, 
и заедно с израилевите старейшини да излезе пред народа. И Господ му 
каза: “Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив, а ти удари 
канарата и ще потече вода из нея, за да пият людете.” Той Го послуша и 
водите бликнаха в жив поток, който изобилно снабди стана. Вместо да на-
реди на Мойсей да вдигне жезъла си и да призове ужасни язви върху вода-
чите на това срамно недоволство, както стори в Египет, Господ в голямата 
Си милост направи жезъла Свой инструмент, чрез който да подейства за 
тяхното избавление.“ Патриарси и пророци, с. 197

в.  Какво друго име даде Мойсей на това място и защо го преименува? 
Изход 17:7 (в полето)

      „В жаждата си народът изпита Бога, казвайки: “Дали е Господ между 
нас, или не?” - “Ако Господ ни е довел тук, защо не ни даде вода и хляб?” 
Така проявиха престъпно неверие и Мойсей се боеше да не би Божиите 
съдби да паднат върху тях. И затова назова името на онова място: Маса - 
“изкушение” и Мерива - “каране”, в спомен за техния грях.“ Пак там
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Вторник                                                                                                  3 март

3.  СИМВОЛИ НА ХРИСТОС

а.  На кого е символ ударената скала? 1 Коринтяни 10:4

      „Мойсей удари скалата, но Божият Син, обвит в облачния стълб, стоеше 
край Мойсей - Той направи да потече животворната вода. Не само Мойсей 
и старейшините, но и цялото събрание, намиращо се на известно разстоя-
ние, видяха Господната слава. Но ако облакът се отстранеше, щяха да 
бъдат убити от ужасния блясък на Този, Който бе в него.“ Патриарси и про-
роци, с. 197

б. В кой друг символ Исус е споменат като скала? Псалм 94:22; Марк 
12:10

      „В безграничната Си мъдрост Бог избра основния камък и Сам Той го 
положи. Той го нарече „здраво утвърден“. Целият свят може да възложи на 
него своя товар и скърби. Той ще издържи на всичко. С пълна сигурност те 
могат да градят върху него. Христос е един „изпитан камък“. Тези, които се 
уповават на Него, никога не се разочароват. Той е издържал на всеки изпит. 
Той е издържал тежестта на Адамовата вина и тази на неговото потомство 
и излязъл повече от победител над силите на злото. Той е понесъл хвър-
лените върху Него товари от всички покаяли се грешници. В Христос про-
виненото сърце намира облекчение. Той е сигурната основа. Всички, които 
разчитат на Него, са напълно безопасни. (…)
      Чрез свързване с Христос, живия камък, всички, които градят на тази 
основа, стават живи камъни. Много хора, чрез полагани от тях старания, се 
изглаждат, шлифоват и разкрасяват, но не могат да станат „живи камъни“, 
защото не са свързани с Христос. Без тази връзка никой не може да се 
спаси. Без Христовия живот в нас не можем да устоим на бурите и изкуше-
нието.“ Животът на Исус, с. 487, 488

в.  Кое е символизирано чрез водата, която потече от ударената ска-
ла? Йоан 4:10-14; 7:37-39

      „Който пие от живата вода, става извор на живот. Получателят става 
дарител. Христовата благодат в душата е като извор в пустиня, който из-
вира, за да освежава  и възвръща към живот всички, които са на умиране.“ 
Животът на Исус, с. 144
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Сряда                                                                                                        4 март

4.  БИТКАТА С АМАЛИК

а.  Каква опасност след това заплаши израилевия народ? Изход 17:8

      „Поради израилевото непослушание и отклоняване от Бога, бе допус-
нато те да преживеят трудности и да понесат лишения. На враговете им 
бе позволено да воюват против тях, да ги унижат и да ги подтикнат да по-
търсят Бога в бедите и нещастията. „По това време дойде Амалик и воюва 
против Израил в Рафидим.“ Това се случи веднага след като израилтяните 
се бяха отдали на бунтовно роптание и несправедливи, неразумни оплак-
вания против водачите, които Бог бе надарил и посочил да ги изведат през 
пустинята към ханаанската земя.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 86

б.  Как Бог нанесе поражение на амаличаните? Изход 17:9-12

      „Когато амаличаните дойдоха да нападнат израилевия стан в пустиня-
та, Мойсей знаеше, че неговият народ не е готов за битка.
     Изпрати Исус Навин с един отряд войници да посрещнат неприятеля, 
докато той самият заедно с Аарон и Ор зае позиция на хълма да наблюда-
ва бойното поле. Тогава Божият човек представи случая пред Бога, Който 
единствен бе способен да им даде победа. С ръце, издигнати към небето, 
Мойсей се молеше усърдно за успеха на израилевите армии. Скоро раз-
браха, че докато ръцете му са насочени нагоре, Израил надвиваше вра-
га си, но когато поради умора той си позволяваше да ги отпусне надолу, 
амаличаните надвиваха. Аарон и Ор поддържаха ръцете на Мойсей до 
победата на Израил – пълна и окончателна – и докато техните неприятели 
не бяха прогонени от полето.
      Този пример трябваше да бъде за урок на Израил до края на времето – 
че Бог е силата на Своя народ. Израил побеждаваше, защото Мойсей про-
тягаше ръцете си към Небето и се застъпваше в тяхна полза. Така и когато 
днешният Божи Израил побеждава, това е защото Всемогъщият е поел 
техния случай и се бори заради тях. Мойсей не молеше Бога и не смяташе, 
че Той ще надвие техните неприятели, докато Израил стои бездейно. Той 
мобилизира всичките им сили и ги изпрати възможно най-добре подгот-
вени, според колкото им позволяваха способностите. И тогава представи 
целия проблем пред Бога в молитва. Докато на хълма Мойсей се застъпва-
ше пред Господа, Исус Навин със смелите си войници бе долу, в полето, и 
даваше най-доброто от себе си, за да посрещне и отблъсне неприятелите 
на Израил и на Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 496

                     Урок 10   7 март 2020

Да
ре

ни
я 

от
 п

ър
ва

та
 с

ъб
от

а 
- з

а 
по

дп
ом

аг
ан

е 
на

 б
ед

ст
ва

щ
ит

е 
по

 с
ве

та



58

Четвъртък                                                                                             5 март

5.  АМАЛИК Е ПОБЕДЕН

а.  Когато амаличаните бяха поразени, каква присъда беше произне-
сена против тях? Изход 17:14; Второзаконие 25:17-19

      „За народа на Амалик чудесата, сторени от Мойсей пред египтяните, 
бяха предмет на подигравка, а страховете на околните народи - за при-
смех. Амаличаните се бяха заклели пред своите богове да унищожат ев-
реите, та нито един да не избяга, и се хвалеха, че израилевият Бог ще 
бъде безсилен да им противостои. Нито бяха засегнати, нито заплашени 
от израилтяните. Нападението им бе съвсем непредизвикано. Опитаха се 
да унищожат Божия народ, за да дадат израз на омразата и непокорството 
си към Него. (…) Но когато нападнаха уморените и безпомощни редици на 
Израил, амаличаните запечатаха съдбата си като народ. Слабите сред Бо-
жиите чада са обект на Божията грижа. Няма акт на жестокост или потис-
ничество спрямо тях, който да остане неотбелязан от Небето. Ръката на 
Бога се простира като щит над всички, които Го обичат и се боят от Него. 
Нека хората да внимават да не посягат против тази ръка, защото тя държи 
меча на справедливостта.“ Патриарси и пророци, с. 198

б. Какво трябва да помним, когато днес сме преследвани по подобен 
начин, както Израил беше от амаличаните? Матей 5:11, 12 Как Бог счи-
та онези, които преследват собствените си братя?

      „Ако Бог така наказва жестокостта на един езически народ, как може да 
се отнесе към онези, които, наричайки се Исусов народ, воюват с братята 
си – уморени и изтощени работници в делото Му?“ Свидетелства към църк-
вата, т. 5, с. 236

Петък                                                                                                   6 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как несгоди и беди са изпит за нас, както бяха за израилтяните?  
2. Когато усърдно се молим в трудни ситуации, какво разкрива това?
3. Кой е ключът към превръщането в живи камъни?
4. Коя е понякога причината да бъдем доведени в трудни места?
5. Кой грях запечата съдбата на Амалик? Как понякога сме виновни 

за същия грях?
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    Урок 11                                                                                       14 март 2020 г.

Посещението на Йотор
     „Но Моисеевият тъст каза: (…) “Избери си способни мъже, които 
се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, 
и постави над людете такива за хилядници, стотници, петдесетници и 
десетници.“ (Изход 18:17, 21)

     „В наставленията Си към Мойсей Господ изложи много ясно какъв тряб-
ва да е характерът на онези, които щяха да заемат важните постове на 
съветници.“ Свидетелства за проповедници, с. 246

Препоръчвани четива: Мисли от планината на блаженствата, с. 18-24 
(Блажени скърбящите, защото те ще се утешат – от „Той страдаше, ко-
гато гледаше човешките тълпи, които не искаха да дойдат при Него“ до края на 
Блажени кротките, защото те ще наследят земята)

Неделя                                                                                                      8 март

1. ЩАСТЛИВА СРЕЩА

а. След битката с амаличаните, кой дойде да посети Мойсей и кого 
доведе със себе си? Изход 18:1-5

      „Недалеч от стана на израилтяните бе домът на Йотор - Мойсеевия 
тъст. Той бе чул за спасението на евреите и сега тръгна да ги посети и да 
доведе при Мойсей съпругата му и двамата му сина.“ Патриарси и пророци, 
с. 198

б.  Какво направи Мойсей веднага, когато Йотор му съобщи, че идва? 
Изход 18:6, 7

      „Великият водач бе предупреден от вестители за неговото приближа-
ване и излезе да го посрещне с радост. След първите поздравления го 
въведе в шатъра си. Мойсей бе върнал семейството си назад, когато тръг-
на към опасностите, свързани с извеждането на Израил от Египет. Сега 
можеше отново да се радва на утехата и радостта от общуването с най-
близките си.“ Пак там
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Понеделник                                                                                             9 март

2.  СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИТЕ НОВИНИ

а. Какво разказа Мойсей на тъста си? Изход 18:8

б.  Как реагира Йотор на добрите новини? Изход 18:9-12

      „(Мойсей) Разказа на Йотор за чудните дела на Бога с Израил и патри-
архът се зарадва и благослови Господа. Заедно с Мойсей и старейшините 
той принесе жертва и участва в тържествен празник в памет на Божията 
милост.“ Патриарси и пророци, с. 198

в.  Какво трябва да не забравяме, когато идваме в контакт с други от 
църквата и извън църквата, като размислим за времето споделено 
между  Мойсей и Йотор? Псалм 105:1; 1 Солунци 5:18

      „Отнасянето на Бог с Неговия народ трябва да бъде често повтаряно. 
Колко често Господ поставяше пътеуказатели в отношението Си с Древния 
Израил. За да не забравят историята на миналото, Той нареди на Мойсей 
да изложи тези събития в песен, за да могат родителите да учат на тях 
децата си. Трябваше да съберат спомени и да ги представят пред погледа. 
Трябваше да положат особени усилия, за да ги съхранят, че когато децата 
щяха да ги разпитват относно тези неща, да можеше цялата история да 
бъде повтаряна. Така отношенията на Провидението и забележителната 
доброта и милост на Бога в Неговата грижа и освобождението на народа 
Му бяха съхранени в ума. (…) За народа Му в това поколение Господ е 
действал като един чудно работещ Бог. (…) Имаме нужда често да разказ-
ваме за Божията доброта и да Го хвалим за чудните Му дела. (…)
     Нека да гледаме на монументалните стълбове, които напомнят какво 
Господ е вършил, за да ни утешава и спасява от ръката на унищожите-
ля. Нека запазим свежи в спомените си всички милости, нежно проявени 
от Бога към нас – сълзите, които е избърсал, болките, които е облекчил, 
отстранените безпокойства, прогонените страхове, задоволените нужди, 
дарените благословения – като се укрепяваме така за всичко, което ни 
предстои, напомняйки си нашето странстване.“ Конфликт и кураж, 364
     „Постоянно получаваме Божиите благодатни дарове, а в същото време колко 
малко изразяваме благодарността и признателността си, колко малко хваления 
Му отдаваме за онова, което е направил за нас!“ Пътят към Христа, с. 105
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Вторник                                                                                                   10 март

3.  ЙОТОР ДАВА СЪВЕТ

а. Какво забеляза Йотор относно съдебното дело на Мойсей и какъв 
бе отговорът на Мойсей? Изход 18:13-16

      „По време на престоя си в стана Йотор бързо разбра колко тежко бе 
бремето на Мойсей. Да се поддържа ред и дисциплина сред това огромно, 
невежо и неподготвено множество бе наистина огромна задача. Мойсей бе 
признат водач и управник на народа и се занимаваше не само с общите ин-
тереси и длъжности, но и с възникналите частни спорове. Той допускаше 
това, защото така имаше възможност да поучава мнозина, както казваше: 
“... Пояснявам им Божиите повеления и закони.” Но Йотор с неодобрение 
отбеляза това.“ Патриарси и пророци, с. 198

б.  Какъв съвет даде тогава благочестивият свещеник на зет си? Из-
ход 18:17-23

в.  Кои бяха четирите основни квалификации, на които посетителят 
наблегна при подбора на мъжете, които трябваше да споделят бреме-
то на Мойсей? Изход 18:21 (първа част) Кой съвет, даден за избиране 
управители на училища, е също толкова приложим в различните от-
дели на делото днес?

     „Където и да се основават училища, трябва да се осигурят мъдри ръково 
дители – „способни, със страх Господен, истинни, които мразят користолю-
бието“ – хора, които ще дават най-доброто от себе си в различните отго-
ворности на своите постове. Те би трябвало да имат дарбата да работят 
в това дело, но още по-важно е да живеят смирено с Бога и да бъдат ръ-
ководени от Светия Дух. Такива хора ще бъдат учени от Бога и ще търсят 
съвет от своите братя – хора на молитвата.
     Управителите на нашите училища трябва да работят с чисти мотиви. Те 
ще бъдат несебелюбиви и ще помнят, че и другите части от голямото же-
твено поле изискват същите средства, но са дадени на училището, което е 
под тяхна грижа.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 183
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Сряда                                                                                                                   11 март

4.  СЛЕДВАНЕ НА СЪВЕТА

а.  Как отговори Мойсей на мъдрия съвет на тъста си? Изход 18:24, 25

      „Господ почете високо Мойсей и извърши чудеса чрез ръката му, но 
фактът, че бе избран да поучава другите, не бе повод той да заключи, че 
самият не се нуждае от поучение. Избраният водач на Израил послуша с 
радост предложенията на благочестивия мадиамски свещеник и се съгла-
си с мъдрия му план.“ Патриарси и пророци, с. 199

б. На какво ни учи това как трябва да се отнасяме с онези, които са по-
възрастни и по-опитни от нас? Кое прави техния съвет ценен? Левит 
19:32; Притчи 16:31

     Трябва да се отнасяме с почитание и към представителите на Бога – 
проповедниците, учителите и родителите, на които е възложено да говорят 
и действат вместо Него. Чрез вниманието, което показваме към тях, Бог 
бива почитан.
      Бог е заповядал да уважаваме и старите хора. Той казва: „Белите коси 
са венец на слава, когато се намират по пътя на правдата“ (Пр. 16:31). Те 
разказват за извоювани борби и спечелени победи, за понесени бремета и 
отблъснати изкушения. Говорят за морни нозе, които скоро ще си починат, 
и за места, които скоро ще се опразнят. Помагайте на децата да мислят 
за това, за да изглаждат пътя на старите, чрез учтивост и внимание, и в 
своя млад живот ще внесат благодат и красота, ако съблюдават заповедта: 
„Пред белокосия да ставаш и старческо лице да почиташ“ (Левит 19:32).“ 
Възпитание с. 270

в.  Какъв беше резултатът от препоръчаното възлагане на пълномо-
щия? Изход 18:26

     „Този съвет бе приет и не само донесе облекчение на Мойсей, но доведе 
и до установяване на по-съвършен ред сред народа.“ Патриарси и пророци, 
с. 199
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Четвъртък                                                                          12 март

5. КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МОЙСЕЙ ЗА ВОДАЧЕСТВО

а.  Каква беше особената квалификация на Мойсей, точно както Бог 
изискваше определени качества от онези, които са до Мойсей? Кое 
важно качество притежаваше? Числа 12:3

      „Мойсей беше смирен човек; Бог го нарече най-кроткия човек на земята. 
Той бе великодушен, благороден, добре балансиран; не бе несъвършен и 
характерните му качества не бяха само полуразвити. Той можеше успешно 
да увещава ближните си, понеже самият му живот бе живо представяне на 
това, което човек може да стане и постигне с Бога като свой помощник, на 
това, което е учил другите, на това, което той искаше да бъдат, и на това, 
което Бог изисква от него. Той говореше от сърце и достигаше сърцата. Бе 
усъвършенстван в познание и въпреки това семпъл като дете в проявява-
нето на дълбоките си симпатии. Надарен със забележителен инстинкт, той 
можеше да прецени моментално нуждите на всички, които го заобикаляха, 
и за нещата, които бяха в лошо състояние и изискваха внимание,и не ги 
пренебрегваше.“ Библейски коментар, т.1, с. 1113

б.  Какво специално обещание бе дадено чрез Исус на кротките? 
Матей 5:5

      „Кротостта е едно скъпоценно християнско качество. Кротостта и сми-
рението на Христос се научават само чрез носене игото на Христос. (…) 
Това иго означава пълно послушание.“ В небесните места, с. 236

Петък                                                                                                    13 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какви качества трябва да търсим при избиране на ръководители 
в делото днес? Трябва ли тези, на които липсват тези качества, да 
бъдат избирани?

2. Кое е по-важно от бизнес способността при избиране на мъже за 
отговорни длъжности?

3. За какво трябва често да говорим при общуването ни с други? 
Защо?

4. Как трябва да се отнасяме с нашите проповедници, родители и 
учители във вярата? Защо?

5. Защо увещанията на Мойсей бяха толкова силни? На какво ме учи 
това?
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     Урок 12                                                                                    21 март 2020 г.

Бог говори на народа Си
     „Лице с лице Господ говори с вас на планината изсред огъня.“ 
(Второзаконие 5:4)

      „Когато беше изговорен законът, Господ, Създателят на небето и земя-
та, стоеше от страната на Своя Син, прикрит в огъня и дима над планина-
та.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1103

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 198-202 (26. От Червено 
море до Синай – от „Мойсей бе признат водач и управител“ до края; 27. Да-
ване закона на Израил – отначало до “Не си прави кумир или какво да било 
подобие“)

Неделя                                                                                                    15 март

1.  ПРИСТИГАНЕ НА СИНАЙ

а.  Колко време, след като напуснаха Египет, израилтяните дойдоха на 
Синайската планина? Изход 19:1, 2 Какво откровение възнамеряваше 
да им даде Господ?

      „От всички страни се издигаха в самотно величие огромни стръмни въз-
вишения, които сякаш говореха за вечност и величие. Тук умът се изпълва-
ше с тържественост и благоговение. Човек чувстваше своето невежество и 
слабост в присъствието на Този, Който “е претеглил планините с теглилка 
и хълмовете - с везни” (Исая 40:12). Тук Израил трябваше да получи най-
чудното откровение, което Бог е давал някога на човеци. Тук Господ събра 
Своя народ, за да вдълбае в ума му светостта на Своите изисквания, като 
обяви със собствения Си глас Своя свят закон. Велики и коренни промени 
трябваше да се извършат в децата на Израил; защото покваряващото вли-
яние на робството и продължителната връзка с идолопоклонството бяха 
оставили своя отпечатък върху навиците и характера им. Бог се стремеше 
да ги издигне до по-високо морално равнище, като им даде познание за 
Себе Си.“ Патриарси и пророци, с. 199

б.  Какви хубави думи каза Бог на Мойсей на планината, споделяйки 
желанието Си за Израил, както и за народа Му през всички векове? 
Изход 19:3-6
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Понеделник                                                                                           16 март

2.  ПОДГОТВЯНЕ ЗА СРЕЩА С БОГА  

а. Как отговори народът, когато Мойсей сподели с тях какво му бе 
казал Бог? Изход 19:7-9

      „Мойсей се върна в лагера и като събра израилевите старейшини, им 
повтори божествената вест. Те отговориха: “Всичко, което Господ е казал, 
ще сторим.” Така те влязоха в тържествен завет с Бога, заклевайки се да 
Го приемат като свой Управител, чрез което станаха в особен смисъл по-
даници на Неговия авторитет.“ Патриарси и пророци, с. 200
      „Това е залогът, който Божият народ трябва да направи в тези последни 
дни. Приемането им от Бога зависи от вярното изпълнение на условието 
на тяхното споразумение с Него. Бог включва в завета Си всички, които ще 
Му се покоряват.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1103

б.  Какво приготовление се изискваше от народа, за да се яви в Божи-
ето присъствие, когато Той представи закона Си? Изход 19:10-15 За 
какво трябва да се погрижим преди да се явим в присъствието на Бог 
в църквата?

      „Този велик и мощен Бог, Който е създал прекрасната Едемска градина 
и всичко прекрасно в нея, е Бог на реда и Той желае да има ред и чистота 
сред народа Му. (…)
      Не биваше да има нищо разпуснато и немарливо в тези, които се явява-
ха пред Бога и влизаха в святото Му присъствие. Защо трябваше да бъде 
така? Какво се целеше? Дали просто за да се препоръчат на Бога? Дали 
просто за да спечелят одобрението Му? Показано ми бе, че всичко това 
се правеше, за да се създаде добро впечатление в хората. Ако онези, кои-
то изпълняваха святата длъжност, не успяваха да проявят грижа и почит 
към Бога в облекло и поведение, народът би загубил страхопочитанието 
и преклонението си пред Него и пред святата Му служба. Когато свеще-
ниците изразяваха почитта си към Бога, като внимаваха във всеки детайл 
при влизането си в Божието присъствие, народът получаваше възвишена 
представа за Господа и за изискванията Му. Показвано ми бе, че Бог е свят, 
делото Му е свещено и всичко останало, свързано със службата за Него, 
трябва да бъде свято; че не бива да има никаква скверност и нечистота, че 
всяко петно трябва да бъде отстранено от онези, които се приближават до 
Него.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 498, 499
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Вторник                                                                                               17 март

3.  В ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГА

а.  Опиши величествеността и тържествеността на сцената, когато Бог 
слезе от небето до говори на народа Си. Изход 19:16-20; Второзаконие 
33:2, 3 

      „Сутринта на третия ден, когато очите на всички бяха обърнати към пла-
нината, върхът ѝ се покри с гъст облак. Колкото по-надолу слизаше, толко-
ва по-черен и по-гъст ставаше облакът, докато цялата планина се покри с 
тъмнина и ужасна тайнственост. Тогава се чу звук на тръба, призоваваща 
за среща с Бог и Мойсей доведе народа до подножието на планината. От 
гъстия мрак проблеснаха огнени светкавици, а гръмове отекваха отново и 
отново сред обкръжаващите върхове. (…)
     И ето, гръмотевиците престанаха. Тръбата вече не се чуваше, земята 
се успокои. Известно време цареше тържествена тишина и тогава се чу 
Божият глас. Изсред гъстата тъмнина, която Го покриваше, стоящ върху 
планината, обкръжен от свита ангели, Господ изговори Своя закон.“ Патри-
арси и пророци, с. 201
    „Като прогласи десетте заповеди със собствения Си глас, Бог доказа 
тяхната важност. Със страшно великолепие Той направи известно свято-
то величие и авторитет като Владетел на света. Това Той направи, за да 
вдъхне у хората святостта на Неговия закон и важността да се покоряват 
на същия. Силата и славата, с които законът се даде, откриват неговата 
важност. Той е вярата, дадена на светиите от Христос, нашия Изкупител, 
говорещ на Синай.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 171 

б.  Когато Мойсей беше повикан отново на върха на планината, какво 
му каза Господ? Изход 19:21-25

     „Когато божественото присъствие бе изявено на Синай, славата на 
Господа бе като пояждащ огън пред очите на целия Израил.“ Патриарси и 
пророци, с. 226
      „Бог е същество с безкрайна любов и състрадание, но Той също обявява 
Себе Си за „пояждащ огън“, дори за ревнив Бог.“ Ривю енд херълд, 14 август 1900 
      „За греха, където и да се намира той, Бог е „пояждащ огън“. Бог ще изго-
ри греха във всички, които се подчиняват на Неговата воля. Но ако хората 
се прилепят към греха, ще унищожи и тях.“ Животът на Исус, с. 72 
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Сряда                                                                                                     18 март

4.  ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА

а.  Кой изговори закона на планината Синай? Какво направи Той по-
късно със закона? Второзаконие 5:4, 5; 9:10

      „Никой не бива да остава в неверие относно закона, който е отражение 
на Неговия характер. Думите, написани от Божия пръст върху каменните 
плочи, отразяват толкова съвършено волята Му относно Господния народ, че 
никой не трябвало да прави каквато и да е грешка.“ Избрани вести, т. 1, с. 205 

б.  Върху кой принцип е основан законът? Матей 22:37-39 

       „Десетте заповеди, от които всяка съдържа нареждане или забрана, 
когато им се покоряваме като на закони, които управляват всемира, пред-
ставляват за нас и десет обещания. „Ако Ме любите, ще пазите Моите 
заповеди.“ Това е самата същност на Божия закон. Условията за спасение 
за всеки син и дъщеря на Адам са очертани тук.
     Десетте святи предписания, изговорени чрез Христос на Синайската 
планина, бяха откровение на Божия характер и направиха на света познат 
факта, че Той има власт над цялото човешко наследство. Този закон от 
десет заповеди за най-великата любов, която може да бъде представена 
на човека, е Божият глас от небето, който говори на душата с обещание: 
„Върши това и не ще дойдеш под властта и контрола на Сатана“. В този за-
кон няма нищо негативно, въпреки че може да изглежда така. То означава 
„върши това и живей“. Библейски коментар, т. 1, с. 1105    

в.  Как истинските християни показват, че имат Божията любов в сър-
цата си? 1 Йоаново 5:2, 3; Римляни 13:10

     „Исусовата любов в душата ще изгони всяка омраза, себелюбие и за-
вист, защото законът на Господа е съвършен, възвръща душата. В поко-
ряването на Божия закон има здраве. Наклонностите на послушните са 
към Бога. Гледайки на Господ Исус, можем да се насърчаваме и служим 
един на друг. Христовата любов е разпростряна нашироко в нашите души 
и няма разногласие и борба между нас.“ Библейски коментар, т. 1, с. 1105 
     „Законът на любовта изисква посвещаване на тялото, ума и душата в 
служба на Бога и нашите съчовеци. А тази служба, докато ни прави бла-
гословение за другите, донася най-голямо благословение на самите нас.“ 
Възпитание, с. 11



68                      Урок 13   28 март 2020                     Урок 12   21 март 2020

Четвъртък                                                                                         19 март

5.  ЕДИН НЕПРОМЕНИМ ЗАКОН

а.  Какъв ефект имаше върху народа провъзгласяването на закона? 
Изход 20:18-20 Какъв ефект имаше той върху Мойсей? Евреи 12:20, 21

      „Народът на Израил бе поразен от ужас. Страхотната сила, с която бяха 
изговорени Божиите думи, изглеждаше по-голяма, отколкото треперещите 
им сърца можеха да понесат. Защото, когато великото Божие мерило за 
правото бе представено пред тях, те осъзнаха както никога досега оскър-
бителния характер на греха и вината си пред очите на един свят Бог. От-
дръпнаха се от планината в страх и благоговение.“ Патриарси и пророци, с. 205

б.  Имаше ли нужда да се промени този закон? Исус промени ли го? 
Псалм 111:7, 8; Матей 5:17-19

      „Божият закон в небесното светилище е великият оригинал, вярно копие 
на когото бяха написаните на каменни плочи и отбелязаните в Мойсеевите 
книги заповеди. (…) Божият закон, който е едно откровение на Неговата 
воля, един отпечатък на Неговото същество, трябва да стои вечно като 
верен свидетел. И нито една заповед не е премахната; ни най-малка буква 
или чертица не е променена. Псалмистът казва: „Твоето слово, Господи, 
е утвърдено на небесата“. „Делата на ръцете Му са истина и съд; всички 
Негови заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове“ ( Пс. 
119:89; 111:7, 8).“ Великата борба, с. 355, 356 

Петък                                                                                                   20 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как естествената красота на синайската планина повлия на изра-
илтяните? Защо е така важно редовно да прекарваме известно 
време сред природата?

2. Какъв обет иска Бог да правим с Него всекидневно?
3. Защо Бог изговори със собствения Си глас, когато прогласяваше 

десетте заповеди на израилевите чада?
4. Какъв е резултатът, когато в душата има законът на любовта, Ис-

усовата любов?
5. Обясни защо законът е непроменим.
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Защитна стена
      „Блажени ония, които са правдиви в пътя, които ходят в закона 
на Господа.“ (Псалм 119:1)

     „Този, който има разбиране за далеч простиращите се изисквания на 
Божия закон, може да разбере нещо за отвратителността на греха. И 
колкото по-възвишени са идеите му за Божиите изисквания, толкова 
по-голяма ще бъде благодарността му за даденото му опрощение.“ 
Нашето високо призвание, с. 137 

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 201-205 (27. Даване 
закона на Израил - от „Господ дойде от Синай и яви им се от Сиир“ до „... да се 
отнасят с него така, както биха желали да се отнасят другите къмтях“)

Неделя                                                                                                 22 март

1. ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ

а.  Кога беше дадена съботата на човешкия род? Каква беше целта 
на съботата? Битие 2:1-3

      „Съботата (…) трябва да я помним и пазим в памет на делото на Съз-
дателя. Тя посочва Бога като Творец на небесата и земята и отличава 
истинския Бог от фалшивите богове.“ Патриарси и пророци, с. 203

б.  Кои са някои от главните насоки за истинско спазване на събо-
тата? Исая 58:13

в.  Защо често не успяваме да опазим думите си в събота? Матей 
12:34

      „За да пазим съботата свято, не трябва дори да допускаме умовете 
ни да се занимават с неща от светски характер.“ Пак там
      „Но за да могат да спазват съботата свято, самите човеци трябваше 
да са святи. Чрез вяра те трябва да станат съучастници на Христовата 
правда.“ Животът на Исус, с. 221
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Понеделник                                                                                        23 март

2.  ПОСТАВЯНЕ БОГ НА ПЪРВО МЯСТО

а.  Какво изрече Бог тъкмо в началото на закона, показвайки негова-
та важност? Изход 20:3 Как показваме, че сме дали предимство на 
нещо в живота ни? На какви видове други богове понякога служим?

       „Йехова, Вечният, Самосъществуващият, Несътвореният, Който сам 
е Източник и Поддържител на всичко, единствен има право на върховна 
почит и поклонение. На човека се забранява да отдава първото място в 
своите чувства или служба на какъвто и да е друг обект. Ако поддържаме 
нещо толкова скъпо, което се стреми да отнеме от любовта ни към Бога 
или ни попречи да Му отдаваме дължимата служба, ние си правим от 
него бог.“ Патриарси и пророци, с. 202

б.  Какво трябва да бъде нашето отношение към Бога? Марк 12:30; 
Второзаконие 10:12

      „Служенето на Христос изисква цялостния човек – сърцето, ума, ду-
шата, силата. Той не ще приеме раздвоено сърце. Той очаква от нас да 
вършим най-доброто.“ Този ден с Бога, с. 161

в.  Кой атрибут е жизненоважен, ако искаме да влезем в отношение 
с Бога, при което Той заема първото място? Галатяни 5:6

    „Вярата, която се стреми да ни въведе в жизненоважен контакт с 
Христос, изразява от наша страна върховно предпочитание, съвършено 
упование, пълно посвещение. (…) Тя изработва в живота на Христовия 
последовател истинско покоряване на Божиите заповеди, защото любо-
вта към Бога и любовта към човека ще бъдат резултат от жизненоважна-
та връзка с Христос.” В небесните места, с. 108.
  „(Истинският вярващ) пребъдва в Христос и се храни от Него.                           
Тази духовна връзка може да бъде установена само чрез упражняване 
на лична вяра. Тази вяра трябва да изразява от наша страна върховно 
предпочитание, съвършено упование, цялостно посвещение. Нашата 
воля трябва да бъде изцяло предадена на божествената воля; нашите 
чувства, желания, интереси и чест, идентифицирани с просперитета на 
Христовото царство и честта на Неговата кауза, ние постоянно полу-
чаваме благодат от Него и Христос приема благодарност от нас.” Моят 
живот днес, с. 11
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Вторник                                                                                            24 март

3.  ИЗОСТАВЯНЕ НА ЕГОИСТИЧНИТЕ ЖЕЛАНИЯ

а.  Откъде произхожда грешното желание, което води до тежки гре-
хове, такива като алчност и прелюбодейство? Притчи 4:23; Матей 
15:19; 22:37

      „Дяволът никога не може да ни принуди да извършим някое зло. Той 
не може да владее над умовете на хората, докато те не се подадат на 
неговата власт. Първо волята трябва да склони вярата да се отпусне от 
Христос и едва тогава Сатана е в състояние да упражни силата си над 
нас. Но подхранването на кое и да е грешно желание му дава възмож-
ност да ни доближи. Всяка точка, върху която не успяваме да се съо-
бразим с божествения образец, е една отворена врата, през която той 
може да влезе и да ни погуби. А всяка несполука или поражение от наша 
страна му дава повод да хули Христос.“ Животът на Исус, с. 88
      „Десетата заповед удря в самия корен на всички грехове - забранява 
егоистичното пожелаване, от което произлиза грешното действие. Който 
в послушание към Божия закон се въздържа да се отдава дори на греш-
но пожелаване на нещо, което принадлежи на друг, няма да бъде вино-
вен за грешна постъпка към ближните си.“ Патриарси и пророци, с. 204, 205

б.  Какво трябва правим, разбирайки, че бойното поле е умът? Фи-
липяни 2:5-8; Откровение 3:20

      „Исус стана човек, за да може да посредничи между човека и Бога, 
(…) за да може да възстанови на човека първоначалния ум, който изгуби 
в Едем чрез примамливото изкушение на Сатана.“ Да мога да Го позная, с. 291
      „Чрез обръщане и преобразяване хората трябва да получат Христо-
вия ум.“ Пак там, с. 134

в.  Докъде се простира покоряването на седмата заповед? Матей 
5:27, 28

      „Тази заповед забранява не само нечисти действия, но и чувствени 
помисли и желания или каквато и да е практика, която води до възбуж-
дането им. Чистота се изисква не само във външния живот, но и в тайни-
те намерения и чувства на сърцето. Христос, Който поучаваше за далеч 
простиращата се задължителност на Божия закон, заяви, че злата ми-
съл или злият поглед са също така грях, както и беззаконното действие.“ 
Патриарси и пророци, с. 204
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Сряда                                                                                                    25 март

4.  ОТХЪВРЛЯНЕ НА ПАГУБНИТЕ МИСЛИ

а.  Кой е коренът, от който възниква убийство? 1 Йоаново 3:15 Как-
во друго е включено в спазването на шестата заповед?

      „Всички дела на несправедливост, които целят да съкратят живота, 
духът на омраза и отмъщение или отдаването на някаква страст, коя-
то води до дела, увреждащи другите, или дори ни кара да им желаем 
злото (защото, “който мрази брата си, е човекоубиец”); самолюбивото 
пренебрегване на грижите за нуждаещите се и страдащите, всякакво 
себеугаждане или ненужно лишение, или пък прекалена работа, която 
води до увреждане на здравето - всичко това в по-голяма или в по-малка 
степен нарушава шестата заповед.“ Патриарси и пророци, с. 204

б. Коя характерна черта на плътското сърце води до омраза и как 
тази лоша черта въздейства на тези, които я приютяват? 1 Корин-
тяни 3:3; Притчи 14:30

      „Завистта е източник на гордост и ако се поддържа в сърцето, ще 
доведе до омраза и възможно отмъщение и убийство.“ Пак там, с. 451
      „Завистта е една от най-отвратителните черти на сатанинския харак-
тер. Тя постоянно се стреми към възвеличаване на Аз-а чрез опетняване 
на другите. Човек, който е завистлив, ще подценява своя ближен, ми-
слейки да възвеличи себе си.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1159
     „Завист, ревност и лошо подозрение е пъклена сянка, с която Сатана 
се стреми да пресече вашите възгледи за Христовия характер така, че 
чрез гледане на злото да може да бъдете напълно променени в негово 
подобие.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1163

в.  Докъде трябва да се простира нашата честност, ако истински 
желаем да спазваме осмата заповед? 2 Коринятни 8:21

    „(Осмата заповед) осъжда кражбата и грабежа. Изисква стриктно 
благочестие в най-малките подробности на житейските дела. Забраня-
ва алчността в търговията и изисква честно изплащане на дългове или 
заплати. Тя заявява, че всеки опит да се извлече полза от нечие не-
вежество, слабост или нещастие се отбелязва в небесните книги като 
измама.“ Патриарси и пророци, с. 204
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Четвъртък                                                                                       26 март

5.  НАЙ-ВЪРХОВНАТА ЗЕМНА ПОЧИТ

а.  Кое е особеното в петата заповед? Ефесяни 6:2; Изход 20:12

      „Родителите имат право на такава любов и уважение, каквито чо-
век не дължи на никое друго лице. Самият Бог, Който им е възложил 
отговорност за поверените на тяхната грижа човешки души, е наредил 
в ранните години от живота на децата си родителите да бъдат за тях 
вместо Бога. И който отхвърля законния авторитет на родителите си, от-
хвърля Божия авторитет. Петата заповед изисква децата не само да от-
дават уважение на родителите си и да ги слушат, но също да им оказват 
любов и нежност, да облекчават грижите им, да пазят репутацията им 
и да ги подпомагат и утешават на старини. Тя включва и уважение към 
проповедници, управници и всички други, на които Бог е дал авторитет.“ 
Патриарси и пророци, с. 203 
      „Задължението ни към нашите родители никога не престава. Нашата 
любов към тях и тяхната към нас не се измерва с години или разстояние и 
отговорността ни никога не може да бъде отхвърлена.“ Моят живот днес, с. 278  
      „Онези, които желаят да следват истински Христос, трябва да Му поз-
волят Той да обитава в сърцето, като Му дадат правото да бъде там над 
всичко. Те трябва да  представят Неговия дух и характер в домашния си 
живот, като показват любезност и нежност към онези, с които контакту-
ват. Има много деца, които претендират, че знаят истината, а не отдават 
на родителите си честта и обичта, която им дължат, които показват само 
малко любов към баща си и майка си, и не успяват да ги почетат, като се 
подчиняват на техните желания и се стараят да ги разтоварят от безпо-
койството.“ Синове и дъщери на Бога, с. 60    

Петък                                                                                                     27 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как само мога да спазвам съботата свято? Какво ще разкрият 
моите думи и действия?

2. Ако имам жизнена връзка с Христос, какъв ще бъде резултатът?
3. Какво става, когато едно грешно желание се подхранва, под-

държа се една грешна мисъл?
4. Какво е завист? Какъв е резултатът от подхранването на тази 

греховна черта?
5. Защо родителите имат право на любов и почит повече от който 

и да е друг човек?      

                     Урок 13   28 март 2020
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Събота,  4 януари 2020 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  

              ЯНУАРИ                      ФЕВРУАРИ                  МАРТ 
                4 - 17:06 ч.                    1 - 17:39 ч.                7 - 18:23 ч. 
            11 - 17:13                        8 - 17:48                  14 - 18:31      
            18 - 17:21                      15 - 17:58                  21 - 18:39  
            25 - 17:30                      22 - 18:07                  28 - 18:47
                                                  29 - 18:15                   
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                      ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

     През това тримесечие ще продължим изучаването на 
книгата „Патриарси и пророци“ от Е. Уайт.

   .

         ЯНУАРИ
    4  53. Древните съдии                                      375
  11  54. Самсон                                                    386
  18  55. Малкият Самуил                                     392  
  25  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                   ФЕВРУАРИ
    1  56. Илий и неговите синове                           397
    8  57. Ковчегът отнет от филистимците          402                       
  15  58. Пророческите училища                          411
  22  59. Първият цар на Израил                         418                                
  29  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 
 
                                    МАРТ
    7   60. Самонадеяността на Саул                    428
  14  61. Саул отхвърлен                                      434  
  21  62. Помазването на Давид                           441
  28  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
   

 стр.
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

      ЯНУАРИ

 1 Сряда Второз. 4:4-9 Матей 28:18-20   
 2 Четвъртък 1 Петрово 3:9-11 Псалм 24:3-5   
 3 Петък 1 Летописи 4:10 Молитвен час
 4 Събота Псалм 118:19-25 Залез: 17:06 ч.

     5 Неделя              Марк 10:46-52 Псалм 119:76, 77  
 6 Понеделник Псалм 90:12-17 Филипяни 3:7-9  
 7 Вторник 1 Петрово 5:5-9 Исая 34:7, 8, 10  
 8 Сряда Неемия 9:10-21 2 Тимотей 3:13-17
 9 Четвъртък Римляни 2:17-24 Псалм 116:1-7   
 10 Петък Исая 49:14-16 Молитвен час
 11 Събота Евреи 4:1-4 Залез: 17:13 ч.

 12 Неделя Псалм 127:1, 2 1 Йоаново 3:21-24  
 13 Понеделник Псалм 90:14-17 Римляни  1:16, 17  
 14  Вторник Исая 33:2 Лука 24:28-32   
 15 Сряда 2 Коринтяни 5:9, 10 Псалм 86:1-8    
 16 Четвъртък Матей 11:12 Псалм 116:12, 13  
 17  Петък 1 Летописи 16:29-36 Молитвен час
 18 Събота Осия 6:1-3, 6 Залез: 17:21 ч.

 19 Неделя Лука 8:16-18 Псалм 119:145-149  
 20 Понеделник Псалм 145:15-20 Исая 49:13-16
 21 Вторник Неемия 9:12-14 Псалм 41:1-3   
 22 Сряда Матей 7:7-12 Исая 17:13, 14   
 23 Четвъртък Притчи 16:1-3 Йоан 15:12-17   
 24 Петък 1 Петрово 4:12, 13 Молитвен час
 25 Събота  Второз. 26:16-19 Залез:  17:30  ч.

 26 Неделя Йоан 8:12 1 Йоаново 3:21-33     
   27 Понеделник  1 Коринтяни 10:31-33 Псалм 37:7-11
   28 Вторник Второз. 8:5-7 2 Коринтяни 8:9 
    29     Сряда Битие 39:23 (втората част) Второз. 15:7, 8, 10, 11   
    30 Четвъртък Матей 16:24-27 Амос 7:4-6
    31 Петък Евреи 13:13-17 Молитвен час
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  ФЕВРУАРИ

    Дата      Ден            Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

 1 Събота Псалм 84:1-10 Залез: 17:39 ч.    
 
 2 Неделя Марк 11:22-26 Матей 27:37, 44       
  3   Понеделник Матей 10:29-31 Псалм 18:28, 30, 31      
     4      Вторник Притчи 15:16, 33 Амос 4:11, 12  
     5      Сряда Ис. Навин 24:15 Филипяни 3:7-9
    6  Четвъртък Исая 49:13-16 Псалм 25:3-5      
  7  Петък Второз. 8:11, 14, 17, 18 Молитвен час
 8 Събота Деяния 2:44-47 Залез: 17:48 ч. 
   
 9 Неделя Колосяни 1:10-15 Псалм 90:9, 12  
   10  Понеделник Матей 5:3, 4 Матей 5:43-48   
   11 Вторник Псалм 143:8, 10 Псалм 68:19, 20 
 12 Сряда 1 Летописи 5:19, 20 Лука 24:27-32   
 13 Четвъртък Притчи 4:23 Йоил 3:12-16   
 14  Петък 1 Петрово 3:10-12 Молитвен час
 15 Събота Йоан 4:23, 24 Залез : 17:58 ч.
  
  
 16 Неделя Колосяни 4:2-5 Псалм 50:3-5      
 17 Понеделник Второз. 20:3, 4 Йов 11:14-19
 18  Вторник Еклисиаст 5:1,2 Псалм 119:76, 77  
 19 Сряда Матей 16:24-27 Деяния 1:7, 8   
 20  Четвъртък Левит 20:22, 23, 26, 27 Псалм 43:5
 21 Петък Йов 4:6-8 Молитвен час
 22 Събота Псалм 15 Залез: 18:07 ч.

 23 Неделя Псалм 23 Яков 4:1-4    
 24 Понеделник Матей 24:3-8 2 Тимотей 2:19     
    25     Вторник Исая 33:2 Лука 1:13-17
    26     Сряда 2Летописи 33:12, 13 Исая 49:13-16
   27  Четвъртък Притчи 4:10-15 Псалм 43:5   
 28 Петък 1 Коринтяни 10:23, 24 Молитвен час 
 29  Събота Второз. 26:15-19 Залез: 18:15 ч.
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   Дата       Ден         Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение

     1     Неделя             Псалм 138:6-8                 Псалм 30:4, 5 
 2 Понеделник  Римляни 12:21   Матей 5:43-46        
 3 Вторник  Йона 3:4-10   Осия 6:1-3   
 4 Сряда  2 Петрово 3:3-10   Исая 51:16
 5 Четвъртък  Псалм 119:1-8   Йоан 13:34, 35   
 6 Петък  Йоан 12:35, 36   Молитвен час
 7 Събота  Исая 12 гл.   Залез: 18:23 ч.

 8 Неделя  Ефесяни 1:3, 4   Яков 4:13-15   
 9 Понеделник  Марк 10:46-52   Марк 7:20-23     
 10 Вторник  Йоан 9:4   Даниил 12:4, 10  
 11 Сряда  Псалм 37:3-6   Лука 8:22-26   
 12 Четвъртък  Исая 56:2-7   Исая 62:10 
 13 Петък  Евреи 10:19-25   Молитвен час 
 14 Събота  Йоан 4:23, 24   Залез: 18:31 ч. 

 15 Неделя     Псалм 146:5   Яков 4:13-15    
  16  Понеделник  2 Летописи 14:9-12   2 Коринтяни 4:16-18  
 17 Вторник  Ефесяни 4:22-27   Псалм 119:76, 77, 80  
 18 Сряда  Исая 54:17   Римляни 8:23-26  
 19 Четвъртък  1 Тимотей 4:8-12   Изход 39:43                 
 20 Петък  Псалм 143:8-10   Молитвен час
 21 Събота  Исая 42:6, 7   Залез:  18:39 ч. 
 
 22 Неделя 2 Коринтяни 9:6-11   Псалм 7:9, 10  
 23 Понеделник Псалм 145:9, 18-20   Исая 25:8, 9      
  24  Вторник Исая 40:28-31   Авакум 2:1-4 
 25 Сряда     Ефесяни 2:8-10   Матей 9:36-38  
  26 Четвъртък Михей 7:5-7   Яков 3:13-17   
 27 Петък Наум 1:7   Молитвен час  
 28 Събота Михей 6:6-8   Залез: 18:47 ч.
   
 29 Неделя Псалм 145:15-20      1 Йоаново 3:1-3
 30 Понеделник Лука 1:35-37   2 Коринтяни 4:16-18 
 31 Вторник Исая 41:10, 11, 14,   Амос  4:11 ,12

      
 

 

        

            МАРТ

   Дата       Ден         Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение           Дата       Ден         Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение
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4 януари

1 февруари
 за мисията в Танзания

(с.27)

7 март
за световна помощ
при бедствия
(с. 48)

Дарения от
първата събота

за централа на 
Амазонското поле 
(ARAM), Бразилия
(стр. 6)


