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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
   „Христос заяви, че след Неговото възнесение Той ще изпрати на 
църквата Си, като Негов върховен дар, Утешителя, Който щеше да зае-
ме Неговото място. Този Утешител е Светият Дух – душата на Неговия 
живот, ефикасността на Неговата църква, светлината и живота на све-
та. Със Своя Дух Христос изпраща едно помиряващо влияние и сила, 
която отнема греха.
      С дара на Духа Исус даде на човека най-висшето добро, което не-
бето може да даде…
      Светият Дух е, Който прави ефикасно това, което е било извършено 
чрез Изкупителя на света. Чрез Светия Дух сърцето бива направено 
чисто. Чрез Светия Дух вярващият става участник на божественото ес-
тество. Христос е дал Своя Дух като божествена сила да победи всички 
наследствени и придобити наклонности към зло и да отпечата собстве-
ния Си характер върху църквата.“ Ривю енд херълд, 19 май 1904
      „Животът на Исус Христос в душата, това е действащият принцип 
на любов, предаден от Светия Дух, който прави душата плодовита на 
добри дела.“ Живот и дела, с. 203
      Изучавайки съботно-училищните уроци за това тримесечие, нека 
си сътрудничим със Светия Дух и предадем напълно сърцата си на 
Неговия контрол. Духът, като работи върху сърцата ни, ще бъдем привле-
чени по-близо един към друг и ще искаме да споделяме благословения-
та, които сме получили. Господ да ни помогне предано да се съединим с 
нашите братя и сестри в измолване силата на Светия Дух да върви пред 
нас в разпространението на добрата вест за скорошното идване на Исус.
      „Времето, в което сега живеем, може да бъде за измолващите, 
време за действието на Светия Дух. Искайте Неговите благословения. 
Време е да сме по-горещи в предаността си. На нас е поверена труд-
на, но радостна задача – да откриваме Христос на тези, които се нами-
рат в тъмнина. Призвани сме да известяваме особените истини за това 
време. За всички изливането на Светия Дух е от съществено значение. 
Ние трябва да се молим за Духа. Господ очаква от нас да Го поискаме. 
Не сме отдали цялото си сърце на това дело.“ Ривю енд херълд, 2 март 1897
      „На всяко наше събрание трябва  да издигаме към Бога прошение-
то Бог да даде топлина и влага на душите ни. Като търсим Бога, за да 
ни даде Светия Дух, ние ще се изпълваме с кротост, смиреномъдрие 
и съзнателно упование в Бога за усъвършенстването ни чрез късния 
дъжд. Ако се молим за благословението с вяра, ще го получим, както 
Бог ни е обещал.“ Свидетелства за проповедници, с. 386
                Съботно-училищен отдел при Генералната конференция 
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                                                                                6 октомври 2018 г.

      Дарения от първата събота
 за проекта на Скофилдската църква,  

      Мили членове на съботното училище 
по целия свят,
Сидней е най-големият град и финансова 
столица на Австралия. Влиянието на 
Австралия в Азиатско-тихоокеанския 
регион нараства постоянно през последните няколко години и 
завършването на централата на църквата и унията в тази област е 
крайно необходимо, за да се ускори влиянието от духовна гледна 
точка. В края на 1990 г. преместихме унионската централа,   а така 
също и църквата към западната част на Сидней, към предградието 
Скофилдс. Поради високата цена на строителството успяхме да 
завършим централата на австралийската уния, също и трапезарията, 
която ползвахме като църква. Сега сме готови за втория етап от нашия 
проект, който ще включи няколко стаи за съботното училище, също и 
тоалетни, от които така спешно се нуждаем.
     Повечето от нашите класове в Мисионерския колеж Елим се 
провеждат в тази църква и през това време тя стана по-голям център 
за евангелизиране. Благоприятните възможности за евангелизиране 
непрекъснато нарастват и след завършването на училището, и с 
повече работници имаме големи възможности.
      „Има да се извърши едно дело по целия свят и като приближаваме 
времето на края, Господ ще  повлияе на много умове да се ангажират в  
това дело. Ако можете да употребите вашето влияние при поставяне в 
действие работата, която трябва да се извърши в Сидней, много души 
ще бъдат спасени, които още не са чули за истината. Трябва да се 
работи в градовете. Спасителната сила на Бога трябва да излиза чрез 
тях като горяща лампа.“ Евангелизъм, с. 425
     Сидней е на осмо място по най-скъп живот в света и така финансовите 
нужди на нашите членове са много големи. Църквата в  Скофилдс е 
била много щедра при помагането на други части от света, но сега ние 
се нуждаем от вашата помощ. Ние имаме достатъчно да започнем 
проекта, но всъщност се нуждаем от вашата помощ, за да завършим 
този проект. Нашата искрена молитва е Господ да ви благослови за 
щедростта ви за подпомагане на Неговото дело в този район.
                          Братята и сестрите от църквата в Скофилдс
 

               Урок 1  6 октомври 2018
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    Урок 1                                                                          6 октомври 2008 г.

Службата на Светия Дух
      „А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всич-

ко, даже и Божиите дълбочини.“ (1 Кор. 2:10)

      „Светият Дух взема от Божиите неща и ги открива на човека, 
който искрено търси небесното съкровище. Ако се предадем на Не-
говото водачество, Той ще ни води в пълната истина.“ Ривю енд херълд, 
15 декември 1896

Препоръчвани четива: Ръкопис, т. 2, с. 9-18

Неделя                                                                                   30 септември

1. ПРЕДЕЛИ НА ЧОВЕШКАТА МЪДРОСТ

а. Кое е най-голямата тайна за човешкия ум? Йов 11:7; Исая 40:28

      „Никой не бива да се опитва с дръзка ръка да повдигне завесата, 
която закрива Неговата слава. „Колко са непостижими Неговите съдби и 
неизследими пътищата Му!“ (Римл. 11:33) Милост от Бога е, че е прикрил 
Своята мощ; защото откриването на завесата, която закрива божестве-
ното присъствие, означава смърт. Разумът на никой смъртен не може да 
проникне в тайната, в която Всевишният живее и действа. Ние можем да раз-
бираме само онова, което Той е намерил за добре да ни изяви.“ По стъпките 
на Великия Лекар, с. 309

б.  Как можем да разберем Божиите неща? Второзаконие 29:29

      „Откровението, което Бог е дал за Себе Си в Словото Си е дадено за 
да го изучаваме. Това трябва да се стараем да разбираме. По-нататък 
от това не можем да проникнем. Най-възвишеният ум може да се обре-
менява, докато се изтощи в догадки относно естеството на Бога; трудът 
обаче ще бъде безплоден. Този проблем не ни е дадено да го решим. 
Никой човешки ум не може да схване Бога. Смъртният човек да не се 
опитва да го тълкува. Никой да не се отдава на обмисляне относно Него-
вото естество. Всеведущият е далеч от всяко обсъждане.“ Свидетелства 
към църквата, т. 8, с. 241
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Понеделник                                                                                1 октомври

2. НУЖНО Е БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ

а.  Кого използва Бог, за да ни открие нещата за самия Него? Защо 
това божествено средство е необходимо и днес? 1 Коринтяни 2:10 
(първата част)

      „Светият Дух, изпратен от небето според благосклонността на без-
крайната Любов, поема нещата от Бога и ги разкрива пред всяка вярва-
ща в Христос душа. Неговата сила запечатва в ума на всеки жизнените 
истини, от които зависи спасението и пътят на живота става така ясен, 
че никой няма да се обърка. Когато изследваме Писанията, трябва да се 
молим светлината от Божия Свят Дух да освети Словото, така че да го 
разберем и оценим богатството му.“ Христови притчи, с. 61
      „В Словото Си Бог е предал на хората познанието, което е  необходи-
мо за спасение. Светите писания трябва да бъдат приети като едно ав-
торитетно, непогрешимо откровение на Неговата воля. Те са стандартът 
за характер, откривателят на доктрини и тест за опитност… Но фактът, 
че Бог е открил волята си на човеци чрез Словото Си, не е направил 
ненужно продължителното присъствие и напътствие на Светия Дух. На-
против Светият Дух беше обещан от нашия Спасител, да отвори словото 
на Неговите слуги, да озари и използва Неговите учения.“ Удивителна бла-
годат, с. 128

б.  Как бяха написани Светите писания и защо? 2 Петрово 1:21; Рим-

ляни 15:4; 2 Тимотей 3:16

      „Библията посочва Бога като неин автор; но тя е написана с човешки 
ръце и с разнообразието от стилове на различните ѝ книги тя представя 
характерните черти на отделните писатели. Всичките открити истина са 
дадени по Божие вдъхновение (2 Тим. 3:16); но те са изразени с човешки 
думи. Безкрайният Бог чрез Своя Свети Дух е пръскал светлина в умове-
те и сърцата на слугите Си.“ Вярата, чрез която живея, с. 10
      „Не думите на Библията са вдъхновени, но хората са, които бяха вдъ-
хновени. Вдъхновените действия не са върху човешките думи или върху 
техните изрази, но върху самия човек, който под влиянието на Светия 
Дух е изпълнен с мисли. Но думите приемат отпечатъка на отделния ум. 
(…) Божественият ум и воля се съединяват с човешкия ум и воля.“ Биб-
лейски коментар, т. 7, с. 945, 946

               Урок 1  6 октомври 2018                Урок 1  6 октомври 2018
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Вторник                                                                                      2 октомври

3.  СВЕТИЯТ ДУХ, БОЖЕСТВЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ

а.  Кое показва, че Светият Дух е една от трите сили в небето, които 
съставляват Божеството? Матей 28:19 Каква е Неговата работа?

       „Божеството беше трогнато от състрадание към расата и Отец, Синът 
и Светият Дух дадоха Себе Си за изработването на плана за изкупление-
то.“ Съвети върху здравето, с. 222
     „Небесната Троица има три живи личности. В името на тези три велики 
сили – Отец, Син и Свети Дух – биват кръщавани онези, които приемат 
Христос като личен Спасител. Тези сили ще сътрудничат с послушните 
поданици на небето в усилията им да живеят новия живот в Христос.“ 
Евангелизъм, кн. 3, с. 159
      „Духът щеше да се даде като една животворяща сила. Без нея Хрис-
товата жертва би била напразна. Силата на злото се бе укрепила с те-
чение на вековете и подчинението на човеците пред нея бе изумително. 
Грехът можеше да бъде отблъсван и побеждаван само чрез могъщата 
сила на третото лице на Божеството, Което щеше да дойде не с умерена 
сила, а  пълнотата на божествената сила. Духът е, Който осъществява 
онова, което бе извършено от световния Изкупител. Чрез Духа се оч-
иства сърцето. Чрез Духа вярващият става участник на божественото 
естество. Христос е дал Духа Си като божествена сила за побеждаване 
всички унаследени и придобити зли наклонности, както и за отпечатване 
на Неговия характер в църквата Му.“ Животът на Исус, с. 553

б.  Кое дело на Светия Дух също показва, че Той е божествена лич-

ност, равна с Бога? 1 Коринтяни 2:10 (втората част)

      „Светият Дух е личност, иначе Той не би могъл да свидетелства на 
нашия дух и заедно с него, че сме Божии чада. Но Той трябва да бъде 
също така и божествена личност, иначе не би могъл да изследва скрити-
те в божествения ум тайни, „защото кой знае какво има у човека, освен 
духът на човека, който е в него? Така и кой знае какво има у Бог, освен 
Божият Дух?“ Евангелизъм, кн. 3, с. 160

               Урок 1  6 октомври 2018
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Сряда                                                                                            3 октомври

4.  ЛИЧНОСТТА НА СВЕТИЯ ДУХ

а.  Защо точното естество на Светия Дух ще остане една тайна? 
Йоан 16:13

      „Не е важно да можем да определим точно какво е Светият Дух. Хрис-
тос ни казва, че Духът е Утешителят, „Духът на истината, Който изхожда 
от Отца“. Ясно е заявено, за Светия Дух, че като ръководи хората във 
всяка истина, „няма да говори от Себе Си“ (Йоан 15:26, 16:13). Естество-
то на Светия Дух е тайна. Хората не могат да я обяснят, защото Господ 
не им я е открил. (…) Относно такива тайни, твърде дълбоки, за да бъдат 
разбрани от човека, мълчанието е злато.“ Деяния на апостолите с. 24

б.  Макар че естеството на Светия Дух е една тайна, кое показва, че 
Той също така е личност, както Бог е личност? Римляни 8:16, 26, 27

      „Имаме нужда да осъзнаем, че Светият Дух, Който е също толкова 
личност, колкото Бог е личност, ходи по тези земи. 
     Светият Дух е личност, защото свидетелства с нашия дух, че сме 
Божии чада. Когато се дава, това свидетелство носи със себе си свои до-
казателства. В такива времена ние вярваме и сме сигурни, че сме Божии 
чада.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 160

в.  Как знаем, че Светият Дух има свободна воля, даже когато служи 
като натоварен от Христос и Отец? 1 Коринятни 12:11; Деяния 13:2

      „Когато Спасителят каза: „Идете и научете всички народи“, Той до-
бави: „…а повярвалите ще ги придружават тези чудеса: с името Ми ще 
изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии и ако изпият 
нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възлагат ръце и те 
ще бъдат здрави“. Обещанието е с такива далечни последствия, както 
и поръчката. Всички дарби не се дават на един и същи вярващ. Духът 
„разпределя всекиму поотделно, както си иска“ (1Кор. 12:11). Но дарбите 
на Духа се обещават на вярващия според нуждата му в Божието дело.“ 
Животът на Исус, с. 683
     „Работата на Божия народ може и ще бъде разнообразна, но един Дух 
е двигателят в това.“ Моят живот днес, с. 276

               Урок 1  6 октомври 2018
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Четвъртък                                                                                    4 октомври

5. ЕДИН БОЖЕСТВЕН УТЕШИТЕЛ

а.  По кой начин Светият Дух е „друг Утешител“? Йоан 14:16

      „Утешителят е наречен „Духът на истината“. Неговата задача е да оп-
ределя и поддържа истината. Той се заселва в сърцето като Дух на исти-
ната и така става Утешител. В истината има утешение и мир, но в лъжата 
няма истински мир и никакво утешение. (…) Чрез Писанията Светият Дух 
говори на ума и запечатва истината в сърцето.“ Животът на Исус, с. 553

б.  Какво ще прави Светият Дух за всеки вярващ? Йоан 16:13 (пър-

вата част)

      „Тъй като небесната светлина е поставена в ръката му, търсачът на 
истината вижда собственото си прегрешение, слабостта си, безнадежд-
ността си от гледане на себе си за праведност. Вижда, че в себе си няма 
нищо, което може да го препоръча на Бога. Той моли за Светия Дух, 
представителят на Христос, да бъде Негов постоянен водач, да го води 
във всяка истина.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 450
      „На всяко време и на всяко място, във всички скърби и във всички не-
щастия, когато изгледът е мрачен и бъдещето объркано, когато се чувст-
ваме безпомощни и сами, Утешителят ще ни бъде изпратен в отговор на 
нашата молитва с вяра. Обстоятелствата може да ни разделят от всеки 
земен приятел, но от небесния ни Утешител не могат да ни разделят 
нито обстоятелства, нито разстояния. Където и да сме, където и да оти-
ваме, Той всякога е от дясната ни страна, за да ни подкрепя, поддържа, 
повдига и ободрява.“ Животът на Исус, с. 552

Петък                                                                                            5 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Колко Бог ни е открил за Себе Си? Защо?
2. Кой е единственият начин да можем да получим истинско позна-

ние за Бога?
3. Как знаем, че има три личности в небесното Трио? Посочи приме-

ри от Писанието.
4. Кое показва, че Светият Дух е една божествена личност?
5. По кой начин Светият Дух ни утешава?

               Урок 1  6 октомври 2018
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        Урок 2                                                                         13 октомври 2018 г.

                Символи на Светия Дух
      „Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утроба-

та му, както рече Писанието. А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото Светият Дух още не бе даден, понеже 
Исус още не бе се прославил.“ (Йоан 7:38, 39)

      „Безконечният Бог е осветил чрез Светия Си Дух разума и сърцето на 
Своите слуги. Той е давал сънища и видения, символи и образи, и тези, 
на които е била открита истината по този начин, сами са облекли тези 
мисли в човешка реч.“ Великата борба, с. 5

Препоръчвани четива: Великата борба, Въведение, с. 6-11 (от „На Бог 
е било угодно да предаде Своята истина чрез човешки инструменти“ 
– до края)

Неделя                                                                                         7 октомври

1.  ВОДАТА КАТО СИМВОЛ

а.  Как водата символизира естеството и делото на Светия Дух? 
Йоан 3:5; Тит 3:5

      „Измиването беше погребването с Христос във водата, подобно на 
Неговата смърт, което означаваше, че всички, които се покаят за прес-
тъпването на Божия закон, получават очистване, очистване чрез делото 
на Светия Дух. Кръщението представлява истинско обръщане чрез обно-
вяването от Светия Дух.“ Вярата, чрез която живея, с. 143

б.  Каква покана отправи Исус към онези, които са жадни? Йоан 7:37-
39; 4:14

      „Който търси да уталожи жаждата си при изворите на този свят, ще 
пие само за да ожаднее отново. Навсякъде човеците за незадоволени. 
Те копнеят за нещо, което да задоволи тази нужда. Нуждата на света, 
„копнежът на всички“ е Христос. Божествената благодат, която само Той 
може да даде, е като жива вода, която очиства, освежава и ободрява 
душата..“ Животът на Христа, с. 156
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Понеделник                                                                                  8 октомври

2.  ВЯТЪРЪТ КАТО СИМВОЛ

а. По кой начин вятърът представя делото на Светия Дух при обръ-

щането? Йоан 3:8

      „Христос употреби вятъра като символ на Божия Дух. “ Ръкописи, т. ХII, 
с. 155
      „Ние чуваме вятъра в клоните на дърветата по шумоленето му между 
листата и цветята, но той е невидим и никой не знае от къде иде и къде 
отива. Така е и с действието на Светия Дух в сърцето. И то не може да 
се обясни – както движението на вятъра. Човек може да не е в състояние 
да посочи точното време или място на своето обръщане или свързаните 
с него обстоятелства, но това още не значи, че той не е обърнат. Чрез 
една невидима като вятъра сила Христос постоянно работи над сърцето. 
Малко по малко, може би несъзнателно за самия човек, се правят впе-
чатления, които привличат душата към Христос. Тези впечатления той 
получава чрез размишление върху Христос, чрез четене на Писанията 
или чрез слушане на Словото от някой проповедник. Изведнъж Духът 
заработва по-мощно над него и душата с радост се предава на Исус. 
Мнозина наричат това „внезапно обръщане“, но то всъщност е резултат 
от дългото умоляване на Божия Дух – един търпелив, дълъг процес.
      Самият вятър е невидим, но неговите действия се виждат и чувстват.  
Така и действието на Духа върху душата се открива във всяко дело и 
постъпка на този, който е почувствал неговата спасителна сила. Когато 
Божият Дух завладее сърцето, животът се преобразява. Грешните мисли 
се отстраняват, злите дела се изоставят и Божият Дух заема мястото на 
гнева, завистта и смущението. Радостта заема мястото на скръбта и ли-
цето отразява небесната светлина. Никой не вижда Ръката, която отнема 
товара, нито забелязва светлината, която слиза от небесните дворове. 
Благословението идва тогава, когато душата чрез вяра се предава на 
Бога. И тогава силата, която е невидима за човешкото око, създава но-
вия човек по Божия образ.“ Животът на Исус, с. 125

б.  По какъв начин Божият Дух е употребен, за да подчертае сла-

бостта на гордите човешки същества? Исая 40:7, 8
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Вторник                                                                                        9 октомври

3.  МИРОТО, МАСЛОТО КАТО СИМВОЛ

а.  Как беше употребено мирото като подходящ символ на Светия 
Дух в откриването на Христос? Псалм 45:7; 23:5; Исая 61:1

      „Христос, проповядвайки в Назарет, представи Себе Си като Пома-
заника. Божият Дух придружаваше думите Му и убеждаваше сърцата 
в тяхната истина. Всички свидетелстваха за благодатните думи, които 
излизаха от устните Му.“ Библейско ехо, 19 август 1895

б.  Как маслото представя делото на Светия Дух във и чрез посвете-

ния вярващ? Захария 4:6, 12, 14

     „През златните цеви скъпоценното масло от двете маслинови дървета 
се изливаше в чашата на светилника и от там отиваше в златните свети-
ла, осветяващи светилището. Така се предава Неговият Дух от светите, 
които стоят в Божието присъствие, на човешки инструменти, посветили 
се на Неговото служене. Мисията на двамата помазаника е да споделят 
на Божия народ онази небесна благодат, която единствена може да на-
прави Словото Му светилник на нозете и виделина на пътеката. „Не чрез 
сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите“ (Зах. 
4:6).“ Христови притчи, с. 257
      „Нашите сърца не могат да отразяват светлина, докато няма една 
жизнена връзка с небето. Това единствено може да ги направи да горят 
постоянно със свята, себеотрицателна любов към Исус и към всички, 
които са изкупени с Неговата кръв. И ако постоянно не се зареждаме със 
златното масло, пламъкът ще угасне.“ Домашен мисионер, 1 юли 1897 г.
      „Маслото е прието в съдове, приготвени за маслото. Това е Светият 
Дух в сърцето, Който действа чрез любов и очиства душата. (…) Ако не 
се излива това свято масло от небето във вестите на Божия Дух, върше-
щите зло ще имат пълен контрол върху хората.“ Библейски коментар, т. 4, 
с. 1179, 1180
      „Както маслините се изпразват в златните цеви, така и небесните ве-
стители се стараят да предават всичко, което получават от Бога. Цялото 
небесно съкровище очаква да го поискаме и приемем; и като получаваме 
благословението, ние от своя страна трябва да го предаваме по-нататък. 
Така се поддържат златните светила на света.“ Свидетелства за проповед-
ници, с. 387



15               Урок 2  13 октомври 2018

Сряда                                                                                                  10 октомври

4.  КАТО ГЪЛЪБ

а.  Кое направи гълъба един подходящ видим знак за даряването на 
Светия Дух върху Исус Христос? Матей 3:16

      „Символът под формата на гълъб, който застана над Исус при Негово-
то кръщение, представлява благородството и добротата на характера.“ 
Избрани вести, т. 2, с. 255

б.  Как благостта на гълъба ще се проявява в онези, които получа-

ват Светия Дух? Матей 10:16; Галатяни 5:22

      „Когато един човек се обърне към Бога, придава му се нов нравствен 
вкус, дава му се нова мотивация и той обича нещата, които Бог обича. 
(…)  Любов, радост, мир и неизразима благодарност ще обхване душата 
и езикът на този, който е благословен, ще  бъде: „Твоята благост ме е 
направила велик“ (Псалм 18:35).“ Божията удивителна благодат, с. 302
      „Когато Христовата светлина е приета в душата, духът е смекчен. 
Христовата благост се изявява в живота. Личното влияние на смирената, 
посветена душа, като аромата на цвете, се простира далеч извън него. 
Има нещо относно него, което не се състои в показ. Това е духовната 
сила, която той получава от двамата помазаника, които стоят пред Гос-
подаря на цялата земя. Светият Дух, идващ от Бога към инструмента, 
когото Той употребява, тече нататък в други животи, правейки ги сътруд-
ници на Бога.“ Отчет на австралийската унионска конференция, 1 юни 1900

в.  Какви други уроци можем да  научим от гълъба като символ? 
Псалм 55:6

      „Животът в Христос е живот на спокойствие и мир. Може да няма 
никакъв чувствен екстаз, но трябва да има постоянно, изпълнено с мир 
доверие.  Надеждата ти не се намира в тебе самия; тя е в Христос. Тво-
ята слабост се свързва с Неговата сила, твоето невежество с Неговата 
мъдрост, твоята неустойчивост с Неговата устойчива сила.  Така че не 
трябва да гледаш на себе си, нито да позволяваш умът ти да се занима-
ва с тебе самия, а да гледаш към Христос. Нека умът ти се занимава с 
Неговата любов, с Неговата красота, със съвършенството на Неговия ха-
рактер. (…) Ние биваме преобразявани по Негово подобие именно като 
Го обичаме, като Му подражаваме, като сме изцяло зависими от Него.“ 
Пътят към Христа, с. 72, 73
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Четвъртък                                                                                  11 октомври

5.  ОГЪНЯТ КАТО СИМВОЛ

а.  По кои начини огънят символизира Светия Дух? Матей 3:11; От-

кровение 4:5

      „Дарът на Неговия Свят Дух, богат, пълен и изобилен, е за църквата 
Му като една огнена стена, която силите на злото не могат да преодо-
леят. В неопетнената чистота и съвършенството на Своя народ Христос 
вижда наградата за всичките Си страдания, за смирението Си, за лю-
бовта Си и прибавка на Неговата слава  - Христос, великият център, от 
Който се излъчва всичката слава.“ Свидетелства за проповедници, с. 8, 9

б.  Какво се яви върху учениците, което изглеждаше като огън, но не 
беше? Деяния 2:3-8

      „Светият Дух под формата на огнени езици застана над събраните. 
Това бе знакът за дадения на учениците дар, направил ги способни да 
говорят свободно непознати дотогава за тях езици. Огънят бе символ на 
пламенността, с която щяха да се трудят апостолите, както и на силата, 
която щеше да съпровожда делото им.“ Деяния на апостолите, с. 19
    „Под това небесно озарение, писанията, които Христос им беше обяс-
нил, изпъкнаха в техните умове с яркия блясък и красота на чистата и 
мощна истина. Завесата, която ги беше възпрепятствала да видят края 
на това, което беше премахнато, сега беше отстранена и целта на Хрис-
товата мисия и естеството на Неговото царство бяха разбрани със съ-
вършена яснота.“ Духът на пророчеството, т. 3, с. 266

Петък                                                                                         12 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво представлява водното кръщение по отношение на Светия 
Дух?

2.  Как е употребен вятърът, за да представи делото на  Светия Дух 
в сърцето?

3. Какво трябва да стане, за да гори постоянно нашата духовна 
светлина? 

4. Какво ни учи гълъбът относно християнския живот?   
5. Как символът огън представя Светия Дух?

               Урок 3  20 октомври 2018
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    Урок 3                                                                        20 октомври 2018 г.    

Небесният Учител    
      „Кой е упътил Духа Господен или като съветник Негов Го е нау-

чил?“ (Исая 40:13)

      „Светият Дух, представителят на Христос на земята, бива представен 
и високо издигнат, изпратен от нашия Господ при Неговото отиване на 
небето от този свят, като небесен Учител и Водител, за да  осъществи в 
сърцата и в живота на хората това, което стана възможно чрез Неговата 
смърт на кръста.“ Живот и дела, с. 303

Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 68 – 75 (Ново и старо)

Неделя                                                                                        14 октомври

1.  УЧИТЕЛЯТ НА ИСТИНАТА

а. Как Светият Дух беше Учител във времето на Стария завет? 
Притчи 1:23
 

б.  За кого  Неемия каза, че е бил наставник на Божия народ, след 
като напуснаха Египет? Неемия 9:20 Как работеше Духът в течение 
на историята?

      „Още отначало Бог е работил чрез Светия Си Дух, подбуждайки хора 
да изпълнят намерението Му в полза на падналото човечество. Това 
бе изявено в живота на патриарсите. (…) И в дните на апостолите Той 
действаше могъщо за църквата Си чрез Светия Дух. Същата сила, която 
поддържаше патриарсите, която даде на Халев и Исус Навин вяра и 
смелост и направи делото на апостолската църква успешно, подкрепяше 
Божиите верни чада във всички следващи епохи. Чрез силата на Светия 
Дух през тъмното Средновековие християните валдензи помогнаха да 
се подготви пътят за реформацията. Чрез същата сила успяха усилията 
на благородните мъже и жени първи проправили пътя за установяване 
на съвременните мисии за превеждане на Библията на езиците и диале-
ктите на всички народи и племена.“ Деяния на апостолите, с. 24, 25
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Понеделник                                                                                15 октомври

2.  НАД СВЕТСКАТА МЪДРОСТ

а.  Какъв контраст посочи апостол Павел между светската мъдрост 
и мъдростта на Светия Дух? 1 Коринтяни 2:12-14

      „Божественото вдъхновение задава много въпроси, на които най-
силният ученик не може да отговори. Тези въпроси не се зададоха, за да 
ги отговаряме, а за да обърнат вниманието ни към дълбоките тайни на 
Бога и да ни учат, че нашата мъдрост е ограничена; че в нещата, които ни 
заобикалят всеки ден има много нещо, което смъртните умове не могат 
да схванат, че разумът и целите на Бога не може да се открият. Неговата 
мъдрост е неизследима.
     Скептиците отказват да вярват в Бога, защото със смъртните си умове 
не могат да схванат вечната сила, чрез която Той се открива на човеците. 
Но Бог трябва да се признава повече от това, което не открива за Себе 
Си, отколкото от онова, което е открито на нашето ограничено схващане. 
И в божественото откровение, и в природата Бог е дал на хората тайни, 
които да управляват тяхната вяра.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 224

б.  Как Бог използва Светия Дух за откриване на истината? 1 Корин-

тяни 2:6, 7, 9, 10 Как показваме ние, че слушаме нашия Учител?

     „Чрез Писанията Светият Дух говори на ума и запечатва истината в 
сърцето. Така Той разкрива заблудата и я прогонва в душата. Чрез Духа 
на истината, Който действа посредством  Божието Слово, Христос под-
чинява Своя народ на Себе Си.“ Животът на Исус, с. 553
     „Искайте Бог да ви открие светлина и истина чрез Светия Си Дух, за да 
можете да разберете какво четете в Словото Му. Когато след възкресе-
нието Христос вървеше с учениците към Емаус, Той им отвори умовете, 
за да могат да разберат Писанията. Същият божествен Учител ще освет-
ли разума ни, ако пазим прозорците на сърцето отворени към небето и 
затворени към земята. Службата на Светия Дух е да ни напомня всичко 
и да ни води в цялата истина.“ Да мога да Го позная, с. 202
      „Не трупайте в умовете си толкова много неща, които са евтини и 
незадоволителни. Словото на Бога разстила пред вас най-богатата го-
щавка. То е трапезата на Господа, изобилно снабдена, от която можете 
да ядете и да бъдете задоволени.“ Да мога да Го позная, с. 201
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Вторник                                                                                          16 октомври

3.  ПОЗНАВАНЕ БОЖИИТЕ НЕЩА

а.  Колко дълбоко е знанието и мъдростта на Бога и Светия Дух? 
Матей 10:29 – 31; Римляни 11:33-36

      „В деня на Петдесетницата, когато Светият Дух се изля върху учени-
ците, те разбраха истините, които Христос им бе говорил с притчи. Уче-
нията, които бяха тайни за тях, станаха ясни. Разбирането, което дойде 
в тях с изливането на Духа, ги направи да се засрамят от своите фантас-
тични теории. Техните предполагания и тълкувания бяха глупост, като се 
сравняха със знанието на небесните неща, които сега те получиха. Те 
бяха водени от Духа и в техния някога помрачен разум светеше светли-
на.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 229, 230

б.  Какви неща знае Духът, които човек не може да знае със собстве-

ния си ум? 1 Коринтяни 2:11, 16

      „Бог възнамерява, даже още в този живот истините на Словото Му 
да бъдат постоянно разкривани на Неговия народ. Има само един един-
ствен начин, по който това познание може да се придобие. Ние можем 
да постигнем разбиране на Божието Слово единствено чрез обяснение-
то на същия този Дух, чрез Когото е дадено и самото Слово.“ Пътят към 
Христа, с. 112, 113

в.  Какво трябва винаги да правим, когато изучаваме Библията? 
Псалм 119:18

      „Библията никога не бива да се изучава без молитва. Само Светият 
Дух може да ни внуши истината на лесни за разбиране части и да ни 
предпази от изкривяване на трудни за разбиране истини. Чрез помощта 
на небесни ангели се подготвят сърцата да могат да разбират Божие-
то слово, тъй че ние да бъдем очаровани от неговите хубости, упътени 
чрез неговите наставления и насърчения и подкрепени чрез неговите 
обещания. Молбата на псалмиста: „Отвори очите ми и ще видя чудесата 
на Твоя закон“ (Псалм 119:18) трябва да стане наша собствена. Изку-
шенията ни се явяват често пъти непреодолими, понеже изкушаваният 
поради пренебрегване на молитвата и изучаването на Библията не може 
веднага да си припомни Божиите обещания и да отблъсне Сатана с биб-
лейските оръжия. “ Великата борба, с. 497, 498
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Сряда                                                                                            17 октомври

4.  ЕДИН ИСТИНСКИ УЧИТЕЛ

а.  Кои са качествата на един истински учител? Йоан 7:18; Матей 
7:15-20

      „След това Той посочи един начин за изпробване на истинския учител 
и различаването му от фалшивия: „Който говори от себе си, търси своята 
слава, а който търси славата на Онзи, Който го е пратил, Той е истинен 
и в него няма неправда.“ Който търси своята слава, говори само от себе 
си.  Себелюбивият дух издава неговия произход.“ Животът на Исус, с. 369

б. Как Исус изпълни тези изисквания? Йоан 7:16; 8:50; 14:10; Евреи 
5:5 (първата част)

     „Христос търсеше Божията слава. Той говореше Божиите думи. Това 
бе доказателството на Неговия авторитет като Учител на истината.“ Жи-
вотът на Исус, 369
     „Бог нямаше предвид вашата светлина така да свети, че добрите ви 
думи или дела да ви носят похвали от хората, но  Авторът на всяко до-
бро да бъде прославен и издигнат.  Исус в Своя живот даде на хората 
образец за характер. (…) Той заяви: „Моята храна е да върша волята на 
Този, Който Ме е пратил и да извърша Неговото дело“. Ако бяхме така 
посветени на Божието дело, вършейки го единствено за Негова просла-
ва, щяхме да можем да кажем с Христос: „Аз не търся слава за себе си“. 
Неговият живот беше пълен с добри дела и наш дълг е да живеем както 
живя нашият велик Пример.“ Отразяване на Христос, с. 41

в.  Кого ще прослави Светият Дух? Как това доказва, че Светият Дух 
е отделна от Христос личност? Йоан 16:13, 14

    „Светият Дух възхвалява и прославя Спасителя. Неговата служба е да 
представи Христос, чистотата на Неговата праведност и великото спасе-
ние, което ние имаме чрез Него.“ Християнско възпитание, с. 59
      „Духът постоянно се старае да привлече вниманието на хората към 
великата жертва на голготския кръст, да разкрие на света Божията любов 
и пред убеденита душа скъпоценностите на Писанията.“ Деяния на апосто-
лите, с. 24
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Четвъртък                                                                                18 октомври

5. ЕДИН УСПОКОЯВАЩ ВОДАЧ

а.  Въпреки че Утешителят е отделна от Христос личност, кого Той 
представя на земята? Йоан 14:18, 21; 15:26  Кога по-специално? 

      „Когато Божият народ изследва Писанията с желание да знае какво 
е истина, Исус е представен чрез личността на Неговия представител 
– Светия Дух, съживяващ сърцата на смирените и каещи се души.“ Ръко-
писи, т. 12, с. 145
      „Когато изследвате Писанията, Светият Дух присъства до вас, пред-
ставяйки Исус Христос.“ Ще приемете сила, с. 322

б. Как нашият небесен Водач ще ни учи много и какъв ще бъде ре-

зултатът от такова учене? Йоан 14:26

     „Светият Дух ни е бил даван като помощник в изучаването на Библия-
та. Исус обеща  (Йоан 14:26 - цитирано). Когато Библията се изучава със 
сериозна молитва за ръководство на Духа и с пълно предаване на сър-
цето да бъде осветено чрез истината, всичко, което Христос е обещал, 
ще бъде осъществено. Резултатът от такова изучаване на Библията ще 
бъде уравновесен ум. Разумът ще бъде съживен, усетът събуден; съ-
вестта ще стане чувствителна; симпатиите и чувствата ще бъдат пре-
чистени. Ще бъде създадена една по-добра морална атмосфера и нова 
сила ще  бъде предадена за съпротива срещу изкушението.“Съвети за 
родители, учители и ученици, с. 357

Петък                                                                                             19 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Посочи примери за това как Светият Дух помагаше на Божия на-

род в миналото.
2. Как Светият Дух ни помага да научим какво е истина?
3. Как разбирането на истината от страна на учениците се промени 

след изливането на Светия Дух на Петдесетницата?
4. Как Светият Дух изпълни изискванията за истински Учител?
5. Кое отношение от ваша страна е съществено, ако трябва да бъ-

дете водени в цялата истина чрез Светия Дух?
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     Урок 4                                                                      27 октомври 2018 г.

Светият Дух в живота на Христос
     „Ето Моя служител, когото подкрепям, Моя избраник, в когото 
благоволи душата Ми; положих Духа Си на него.“ (Исая 42:1)

     „От яслата до кръста животът на Исус бе един постоянен зов към се-
беотдаване и състрадание. Той разкриваше намеренията на човеците. 
Исус дойде с небесната истина и всички, които се вслушваха в гласа на 
Светия Дух, биваха привлечени към Него.“ Животът на Исус, с. 32

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 73-77; 178-185 Кръщението; 
Не е ли Този синът на дърводелеца?)

Неделя                                                                                        21 октомври

1. ДЕЛОТО НА ХРИСТОС ПРОРОКУВАНО

а.  Кои пророчества бяха изпълнени при раждането на Исус? Исая 
7:14; Михей 5:2; Лука 1:35

      „Преди да бъдат положени основите  на света, Христос, единородни-
ят на Бога, се врече да стане Изкупител на падналото човечество, ако 
Адам съгреши. Адам падна и Този, Който участваше в славата на Отца 
още преди сътворението на света, изостави царската Си одежда и ве-
личествената Си корона и напусна висшата Си власт, за да стане бебе 
във Витлеем. Така, минавайки оттам, където Адам се спъна и падна, 
Той можа да изкупи падналите човешки същества. Подложи се на всички 
изкушения, които неприятелят поднася на хората, но нито една от ата-
ките на Сатана не можа да Го отклони от верността Му към Отец. Чрез 
безгрешния Си живот Той засвидетелства, че всички Адамови синове и 
дъщери могат да устоят на изкушенията на този, който пръв докара греха 
в света.“ Избрани вести, кн. 1, с. 207

б. Какво извести Йоан Кръстител относно делото на Исус? Матей 
3:11
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Понеделник                                                                                22 октомври

2.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОРОЧЕСТВО

а.  Каква трябваше да бъде ролята на Светия Дух в живота на Ме-

сия? Исая 11:2, 3; 61:1-3

      „Делото, което Спасителят трябваше да извърши на земята, беше 
ясно очертано. „И духът на Господа ще почива на Него, дух на мъдрост и 
разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той 
ще се наслаждава в страха от Господа (…)“ „Защото Господ ме е помазал 
да благоветствам на кротките (…), да превържа сърцесъкрушените, да 
проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, 
да проглася годината на благоволението Господне и деня на въздаянието 
от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени, да наредя за наскърбените 
в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, об-
лекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, 
насадени от Господа, за да се прослави Той“ (Ис. 11:2,3; 61:1-3).“ Деяния 
на апостолите, с. 100
      „В живота Му нямаше да има никакво себелюбие. Славата, отдавана 
от света на високия пост, на богатството и на таланта, бе чужда на Божия 
Син. Месия не се възползва от нито едно от средствата, до които хората 
прибягват, за да спечелят лоялност и уважение. Пълното Му отхвърля-
не на самолюбието бе предсказано с думите: „Няма да извика, нито ще 
издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана 
тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави 
правосъдие според истината.“
     Поведението на Спасителя сред хората бе в ярък контраст с пове-
дението на тогавашните учители. В живота Му нямаше шумни спорове, 
показни молитви и дела, предназначени да предизвикат одобрението на 
хората. Месията трябваше да бъде скрит в Бога, а Бог трябваше да бъде 
разкрит в характера на Своя Син.“ Пророци и царе, с. 358

б.  Кога бяха изпълнени пророчествата на Исая относно службата на 
Месия? Лука 4:16-21
     „Исус стоеше пред слушателите като жив тълкувател на отнасящите 
се до Него пророчества. Като даде обяснение на прочетените думи, Той 
говори за Месия като за избавител на потиснатите, освободител на пле-
нените, изцелител на страдащите, освободител на пленените, изцелител 
на страдащите, възвръщащ зрението на слепите и откриващ на света 
светлината на истината. Неговото внушително държание, както и чудното 
значение на думите Му развълнуваха слушателите Му както никога по-
рано. Вълната на божественото влияние събори всяка преграда пред тях 
и те, подобно на Мойсей, видяха Невидимия. Движими от Божия Дух те 
отговаряха с горещо „амин“ и възхвали към Бога.“ Животът на Исус, с. 179
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Вторник                                                                                    23 октомври

3.  СЛУЖБА, ИЗПЪЛНЕНА С ДУХ

а.  Как Светият Дух въздействаше върху живота на Исус? Лука 2:40, 
52

     „В слънчевата светлина на Бащиното си лице Исус „напредваше в 
мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците“ (Лука 2:52). 
Умът Му бе деятелен и проницателен, с една разсъдливост и мъдрост, 
каквито не отговаряха на годините Му. Характерът Му бе красив и хармо-
нично развит. Умствените и телесните му сили се развиваха постоянно, 
съобразно законите на детството.
     Като дете Исус проявяваше едно особено мило разположение. Ръцете 
Му бяха винаги готови да услужат на другите. Той проявяваше такова 
търпение, което никога не се накърняваше от нищо, и такава праведност, 
която никога не би пожертвала правдата. С твърд като скала характер, 
животът Му откриваше благодатта на не себелюбивата учтивост.“ Живо-
тът на Исус, с. 42

б.  Какво се случи в началото на Исусовата служба на земята? Кой 
пример ни е оставил Исус да следваме? Марк 1:12, 13; 1 Петрово 
2:21, 22

      „При отвеждането Си в пустинята, за да бъде изкушаван, Исус бе ръ-
ководен от Божия Дух. Той не покани изкушението. Отиде в пустинята да 
бъде сам и да размисли за мисията и делото Си. Необходимо бе с пост 
и молитва да се приготви за кървавия път, който трябваше да извърви.“ 
Избрани вести, кн. 1, с. 208
     „Иде князът на този свят – казва Исус – и в Мене той няма нищо“ (Йоан 
14:30). В Него нямаше нищо, което да се отзоваваше на софистиката на 
Сатана. Той не се съгласяваше с греха и нито с мисъл се подаваше на 
изкушението. Така може да бъде и с нас. Човешкото естество на Христос 
бе свързано с божественото. Живеещият в Него Свети Дух Го правеше 
способен да води борбата със злото. За да можем и ние да побежда-
ваме, Той дойде да ни направи участници на божественото естество. 
И така, докато сме свързани с Него чрез вяра, грехът няма власт над нас. 
Бог взема ръката на нашата вяра и ни напътва да се хванем с нея здраво 
за божествената десница на Христос, така че да можем да постигнем 
съвършенство на характера.“ Животът на Исус, с. 86
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Сряда                                                                                            24 октомври

4.  СЪС СИЛАТА НА ДУХА

а.  Какво стана незабавно след кръщението на Исус? Матей 3:16, 17

      „Като излезе от водата, Исус коленичи на брега да се помоли. (…) 
      Никога по-рано ангелите не бяха чули такава молитва. Те с нетърпение 
очакват да занесат на своя възлюбен Началник една вест на уверение и 
утеха. Но не, сам Отец ще отговори на молбата на Своя Син! Престолът 
Му излъчва слава, небесата се отварят и над главата на Спасителя се 
спуска една чиста светлина подобна на гълъб – подходяща емблема на 
кроткия и смирен Спасител. (…)
     Славата, която слезе над Христос, е залог на Божията любов към нас. 
(…) Светлината, която се спусна от небето над главата на Спасителя 
ще се спусне и над нас, когато се молим за помощ против изкушението. 
Гласът, който говори на Исус, казва на всяка вярваща душа: „Това е Моят 
възлюбен Син, в Когото благоволих.“ Животът на Исус, с. 78, 79

б.  Какво осъществи Исус чрез силата на Светия Дух? Лука 4:14; 
Деяния 10:38; Матей 12:28

      „Като човек Той се молеше горещо пред престола на Бога, докато Му 
се даде силата, която свързва човечеството с Бога. Като получи живот от 
Бога, Той го предаде и на човеците.“ Възпитание, с. 84, 85
      „Дотогава  никога не бе имало такъв евангелизатор като Христос. Той 
беше Величието на небесата, но се унизи и прие нашето естество, за да 
можеше да посрещне човеците там, където те бяха. Христос, Ангелът на 
завета, занесе вестта за спасението на всички – на бедни  на богати, на 
свободни и на роби. Слухът за Него, като за Велик лекар, се разпръсна 
по цяла Палестина. Болни идваха в селищата, през които Той минаваше, 
за да Го молят да им помогне.“ По стъпките на Великия лекар, с. 9, 10
      „Към края на службата Си в Галилея Той пак посети дома на Своето 
детство. След отхвърлянето Му от Неговите съотечественици, славата 
на проповедите и чудесата Му изпълни страната. Никой не можеше вече 
да отрича, че Той притежава свръхестествена сила. Жителите на Наза-
рет знаеха, че Той обхожда страната, вършейки добро и изцелявайки уг-
нетяваните от Сатана. Около тях имаше цели  села, в които не се чуваше 
стона на нито един болен, защото Той бе минал през тях и излекувал бо-
лните. Милостта, която се откриваше във всяко дело на Неговия живот, 
свидетелстваше за божественото Му помазване.“ Животът на Исус, с. 182
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Четвъртък                                                                               25 октомври

5. ЖИВЕЕНЕ ЧРЕЗ СЛОВОТО

а.  Кои вдъхновени думи изговори Исус? Йоан 6:63; 8:28

      „Христовият живот, който дава живот на света, се съдържа в Неговото 
слово. Чрез словото Си Исус лекуваше болестите и изгонваше бесовете. 
Чрез словото Си Той успокояваше морето и възкресяваше мъртвите и 
народът знаеше, че словото Му съдържаше сила. Той говореше Божието 
слово така, както го беше говорил чрез пророците и учителите в Стария 
завет. Цялата Библия е едно откровение на Христос, затова Спасителят 
желаеше да насочи вярата на последователите Си върху Словото. Кога-
то видимото Му присъствие щеше да се оттегли, Словото щеше да бъде 
източник на тяхната сила. Подобно на Учителя си и те щяха да живеят 
„чрез всяко слово, което излиза от Божии уста“. (Мат. 4:4).“ Животът на 
Исус, с. 311, 312

б.  Как можем да направим Божието слово наш източник на сила? 
Еремия 15:16

     „Както физическият ни живот се поддържа с храна, така и духовният ни 
живот се поддържа с Божието слово. Всяка душа може да получи живот 
от Божието слово. Както за себе си трябва да яде, за да се нахрани, така 
всеки за себе си трябва да приеме Словото. Ние не бива да го приемаме 
чрез ума на всякого другиго. Трябва грижливо да изучаваме Библията, 
като измолваме от Бога помощта на Светия Дух, за да разберем Слово-
то Му. Например трябва да вземем един стих и да съсредоточим ума си 
върху него, за да схванем каква мисъл е вложил Бог в него лично за нас. 
И ние трябва да размишляваме върху тази мисъл, докато тя стане наша 
и узнаем какво казва Господ.“ Животът на Исус, с. 312

Петък                                                                                        26 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Коя е една от причините Божият Син да дойде действително 
като човек в нашия свят?

2. Как силата на Светия Дух беше проявена в живота на Христос?
3. Как Светият Дух беше видимо представен в началото на Исусо-

вата служба?
4. Какво значение има за вярващите Христовата съпротива на из-

кушението?
5. Какво трябва да  направите за себе си, за да живеете както Хрис-

тос живя?
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                                                                            3 ноември 2018 г.

Дарения от първата събота
за литература за мисионските полета

      Докато през 21-я век интернетът, електронните 
книги и други масмедии са модерни начини за раз-
пространение на евангелието, все още има един 
уникален многостранен метод за представяне, ко-
гото никой друг вид масмедия не може да замести. 
Напечатаните страници са един от най-ефективните 
начини евангелието да достигне дори до най-отда-
лечените места на земята – без електричество. Чрез 
тези средства благовестието е проникнало в бивши 
комунистически, атеистични и ислямски страни и може да се споделя инди-
видуално. Господната служителка е казала: „Нека публикациите, съдържащи 
библейската истина, бъдат разпръсквани като есенните листа“. (В небесните 
места, с. 323) „Нашите издания трябва да отиват навсякъде. Нека се издават 
на много езици. Третата ангелска вест трябва да се даде чрез това средство 
и чрез живия учител. Вие, които вярвате истината за това време, събудете се. 
Сега ваша длъжност е да донесете всичките средства, които ви е възможно, 
за да се помогне на онези, които разбират истината да я провъзгласяват.“ 
(Свидетелства към църквата, т. 9, с. 45) „Прогласете, похвалете и кажете: 
„Спаси, Господи, народа Си, останалите от Израил“ (Еремия 31:7). Божият 
народ, остатъкът на Израил, трябва да публикуват  добрата вест за спасение. 
Докато ние имаме изобилно снабдяване с библии, книги и брошури за еван-
гелизиране, в много страни по света голямо множество нямат същата приви-
легия. Наш дълг и чест е да подкрепим разпространението на литература в 
различните региони по света. Библията е преведена на много езици и диале-
кти, но съществени книги, такива като „Пътят към Христа“ и „Великата борба“ 
не са на разположение на милиони. Какво ще кажете, ако споделим съботните 
библейски уроци с онези, които се стремят да узнаят настоящата истина?
      Помислете за тихоокеанските острови и африканските страни, където 
реформаторската вест още не е достигнала. Нека помним обещанието в Ек-
лисиаст 11:1: „Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го на-
мериш.“ Ние трябва да разпространяваме Божието слово преди да е твърде 
късно. Може да не видим незабавно резултата, но не ще мине дълго преди да 
можем да свидетелстваме за голямата жетва, когато късният дъжд ще дойде 
в пълнота. Нека бъдем мъдри настойници, които трупат съкровище в небето 
– не на тази земя.
      Ние сме много благодарни за всичко, което нашите братя, сестри и прия-
тели навсякъде са направили в миналото, но нуждата сега е по-голяма, откол-
кото преди. Така че нека бъдем щедри в това дело.

                                Издателски отдел към Генералната конференция
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     Урок 5                                                                          3 ноември 2018 г.

 Най-големият небесен дар
 
     „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да 
пребъдва с вас до века.“ (Йоан 14:16)

     „Като ни дава Духа Си, Бог дава Себе Си, правейки Себе Си извор 
на божествени влияния, които да дават здраве и живот на света.“ 
Свидетелства към църквата, т. 7, с. 225

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 24-26 (5. Дарбата на 
Духа – от „Естеството на Светия Дух е тайна“ до края)

Неделя                                                                                         28 октомври

1.  ПРОЩАЛНОТО ОБЕЩАНИЕ

а. За коя ситуация Исус подготвяше учениците Си? Йоан 13:33

    „Йоан 13:33 (цитирано) Учениците не можеха да бъдат радостни 
като чуха това. Облада ги страх. Те заобиколиха Спасителя отблизо. 
Техният Учител и Господ, техният възлюбен Приятел – Той им бе по-
скъп и от живота! На Него се бяха надявали те за помощ във всичките си 
трудности, за утеха в скърбите и разочарованията си. И сега Той щеше 
да ги остави една самотна и зависима група.“ Животът на Исус, с. 546

б.  Какво утешително обещание Исус даде на учениците Си? Йоан 
14:16, 17

      „Преди да даде Себе Си в жертва, Христос надари последователите 
Си с най-необходимия и съвършен дар – един дар, който би им дал 
достъп до неизчерпаемите източници на благодатта.“ Животът на Исус, 
с. 551
     „Христос заяви, че след Своето възнесение Той ще изпрати на църквата 
Си, като Свой върховен дар Утешителя, Който ще заеме Неговото 
място. Този Утешител е Светият Дух – олицетворение на Неговия живот, 
ефективността за Неговата църква, светлината и животът на света. С 
Духа Си Христос изпраща помиряващо влияние и сила, които отнемат 
греха.“ Ривю енд херълд, 19 май 1904
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Понеделник                                                                              29 октомври 

2.  ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА ХРИСТОС

а.  Защо беше необходимо за Христос да  се възнесе на небето преди 
да изпрати Утешителя? Йоан 16:7

     „Преди това Духът е бил в света. Още от самото начало на изкупителното 
дело Той е движил човешките сърца. Но докато Христос беше на земята, 
учениците Му не се нуждаеха от помощта на другиго. Едва след като 
щяха да се лишат от Него, те щяха да почувстват нужда от Духа. И тогава 
Той щеше да дойде при тях.“ Животът на Исус, 551

б.  Кое показва, че Светият Дух е представител на Христос? Йоан 
14:18; 15:26

     „Светият Дух е представител на Христос, но без човешки образ и 
независим от него. Възпрепятстван от човешкото естество, Христос не 
можеше да бъде лично навсякъде. Затова в техен интерес бе Той да отиде 
при Отец и да им изпрати Духа като Негов заместник на земята. Тогава никой 
не би имал някакво преимущество над другия поради местонахождението 
или личния си контакт с Христос. Чрез Духа Спасителят щеше да е достъпен 
за всички.  В този смисъл Той щеше да бъде по-близо до тях, отколкото ако 
не бе се възнесъл. “ Животът на Исус, с. 551
      „Самият Свети Дух не притежава личността на човешката природа 
и поради  това е независим. (Христос) ще представя Себе Си като 
присъства на всички места чрез Своя Свети Дух като вездесъщ.“ Ръкописи, 
т. 14, с. 23

в.  Кое беше доказателството, че Христос сега се намираше на Своя 
посреднически престол? Как това даде възможност на учениците да 
успяват? Матей 28:18-20; Деяния 1:8

      „Животодателят държи в ръката Си не само ключовете на смъртта, 
но и едно цяло небе с богати благословения. Всяка власт на небето и 
земята е дадена в ръцете на Христос и заемайки мястото в небесните 
дворове, Той можеше да раздава тези благословения на всички, които Го 
приемат. Църквата беше кръстена със силата на Духа. Учениците бяха 
годни да излязат и провъзгласяват Христос, първо в Ерусалим, където бе 
извършено позорното дело на унижаване на истинския Цар, и след това до 
най-отдалечените части на земята. Доказателството за възцаряването на 
Христос в Неговото посредническо царство бе дадено.“ Моят живот днес, с.47
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Вторник                                                                                      30 октомври

3.  ВЕЛИЧИНАТА НА ДАРА

а.  Кое пророчество бе изпълнено, когато Исус даде дара на Светия 
Дух? Псалм 68:18; Ефесяни 4:8 Колко съвършен бе Неговият дар?

      „Христос определи, че когато се възнесе от тази земя, Той ще 
дари дар на онези, които бяха вярвали в Него и на онези, които щяха 
да повярват в Него. Какъв дар Той можеше да дари достатъчно богат, 
за да отбележи и удостои Неговото възкачване на посредническия 
престол? Той трябваше да бъде достоен за Неговото величие и царско 
достойнство. Той определи да даде Свой представител третата личност 
от Божеството. Не можеше да даде по-голям дар от този. Той щеше да 
даде всички дарове в един и следователно божественият Дух, Който 
е преобразяваща, просвещаваща и освещаваща сила щеше да бъде 
Неговият дар. (…) Той дойде в пълнота и сила, като че ли с векове е бил 
задържан, но сега бива излят върху църквата.
      Светият Дух беше изпратен като най-безценното съкровище, което 
човек можеше да получи.“ Моят живот днес, с. 36

б.  Кои благодатни дарове Светият Дух раздаде на църквата? С 
каква цел те бяха дадени? Ефесяни 4:11, 12;  1 Коринтяни 12:8-11

      „Талантите, които Христос поверява на Своята църква, представляват най-
вече дарбите и благословенията, разпределени от Светия Дух. (1 Коринтяни 12:8-
11 цитирано) Не всички получават едни и същи дарби, но на всеки служител 
на Учителя е обещана някаква дарба на Духа.“ Христови притчи, с. 199

в.  Колко дълго ще бъдат необходими тези дарби? Ефесяни 4:13

     „Тук ни се показва, че Бог дава на всеки човек Неговата работа и 
като върши тази работа, човек изпълнява своя дял във великия Божи 
план. Всеки верен работник ще служи за усъвършенстването на 
светиите. Всички, които са били облагодетелствани чрез работата на 
Божия служител, трябва, според способностите си, да се съединят 
с него в работене за спасението на души. Това е работа на всички 
истински вярващи, проповедници и народ. Те винаги ще имат предвид 
благородната цел като всеки се стреми да изпълни съответното си 
задължение в църквата и всички като работят заедно с ред, хармония и 
любов.“ Ривю енд херълд, 12 ноември 1908
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Сряда                                                                                           31 октомври

4.  ИЗПЪЛНЕНИ С БОЖИЯТА ПЪЛНОТА

а. Какво благословение включва новозаветното обещание? 
Галатяни 3:14; Деяния 3:25, 26

    „Светият Дух е Духът на Христос, Той е Негов представител. Тук е 
божественото действие, което убеждава душата.“ Ръкописи, т. 13, с. 313
   „Обещанието за Светия Дух не е ограничено за никоя епоха или 
националност. Христос заяви, че божественото влияние на Неговия Дух 
ще бъде с последователите Му до края. От деня на Петдесетницата 
до наши дни Утешителят е бил изпращан на предавалите се напълно 
на Господа и на Неговата служба. При всички, приемали Христос като 
личен Спасител, Светият Дух е идвал да ги освещава, да ги води и да 
свидетелства.“ Деяния на апостолите, с. 23

б.  Каква ще бъде нашата опитност, когато получим Светия Дух? 
Римляни 5:5; Ефесяни 3:16-19

      „Тук ни се посочва възвишената цел, която ние можем да постигнем 
чрез вярата в обещанията на нашия небесен Баща, като изпълняваме 
поставените от Него изисквания. Чрез Христовата заслуга ние имаме 
достъп до трона на Безкрайната мощ. „Онзи, Който и собствения Си Син 
не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари С Него и 
всичко?“ (Римл. 8:32) Отец даде на Сина Си Своя Дух без мярка; а ние 
можем да имаме част от Неговата пълнота.“ Великата борба, с. 392
    „Когато Христос обитава в сърцето ви чрез вяра, ще имате тази 
богата опитност. Тогава ще знаете, че любов се влива в сърцата ви, като 
покорявате всяка склонност и всяка мисъл в плен на Христос. Вие не 
можете да го обясните; човешкият език никога не може да обясни как 
Христовата любов може да завладее душата и да плени всяка сила на 
ума, но вие ще го знаете от лична опитност.“ Ривю енд херълд, 15 март 1892
     „Щом като това е средството, чрез което да придобием сила, защо 
не гладуваме и жадуваме за дарбата на Духа и защо не говорим за нея? 
Защо не се молим и не проповядваме това?“ Деяния на апостолите, с. 23
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Четвъртък                                                                                       1 ноември

5.  МОЛЕНЕ ПРЕД ПРЕСТОЛА НА БЛАГОДАТТА

а.  Какво трябва да направим, за да получим дара на Светия Дух? 
Лука 11:13

      „Бог има повече желание да изпрати Светия Дух на тези, които Му 
служат, отколкото родителите да дадат добър подарък на децата си. 
Всеки библейски работник трябва да представи своята молба на Бога 
за всекидневно кръщение с Духа. Групи християнски работници трябва 
да се събират и да искат особена помощ от небесната мъдрост, за да 
знаят как да планират и да действат мъдро. Особено трябва да се молят 
Бог да кръсти Своите избрани посланици в мисионските полета с богата 
мярка от Светия Дух.“ Деяния на апостолите, с. 23, 24
      
б.  Какво трябва да включва молбата ни към Бога? Псалм 51:9-12

     „Покаяние и прощение са Божии дарове, които можем да получим чрез 
Христос. Светият Дух ни изобличава за грях и ни води към осъзнаване на 
нуждата от опрощение. Този, който се кае, ще получи и опрощение, но 
именно благодатта на Господа води сърцето към покаяние. На Него са 
Му известни всички наши слабости и немощи и Той ще ни помогне. Той 
ще чуе молитвата с вяра. Но искреността на молитвата може да бъде 
проверена само със старанието да приведем живота си в хармония с 
великото нравствено мерило, чрез което ще бъде проверен характерът 
на човека. Трябва да отворим сърцето си за въздействието на Светия 
Дух, за да изпитаме Неговата преобразяваща сила. Ние не получаваме 
помощ от Бога, понеже между Него и душата ни е застанал светът, 
любовта към себеизява, жаждата за превъзходство. Някои все повече 
и повече зависят от стандартите и обичаите на света, но ние трябва 
да изградим живота си по Божи образ. Нашият Бог, спазващ завета, ще 
ни даде радостта на спасението и ще ни поддържа с Духа Си.“ Ривю енд 
херълд, 24 юни 1884

Петък                                                                                               2 ноември
ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Защо дарът на Духа беше такова утешително обещание за 

учениците?
2. Кого ни представя Светият Дух?
3. Защо Светият Дух е най-великият дар, който Исус може да даде 

на последователите Си?
4. Кое новозаветно обещание се осъществява, когато се покорим 

на Светия Дух?
5. Каква трябва да бъде нашата молитва предвид обещания дар?
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    Урок 6                                                                         10 ноември 2018 г.

                                        Небесната сила
      „Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но 
по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обно-

вяването на Светия Дух, Когото изля изобилно върху нас чрез Исус 
Христос, нашия Спасител. (Тит 3:5,6)

      „Грехът можеше да бъде отблъсван  и побеждаван само чрез могъща-
та сила на третото лице на Божеството, Което щеше да дойде не с уме-
рена сила, а в пълнотата на божествената сила.“ Животът на Исус, с. 553

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 546-563 (73. „Да се не сму-
щава сърцето ви“)

Неделя                                                                                            4 ноември 

1.  ТВОРЧЕСКА СИЛА

а.  С какво дело Светият Дух беше плътно заангажиран под настав-

ленията на Бог Отец? Битие 1:1-3, 26; Йов 33:4

      „Всички неща, материални и духовни, са се явили по заповед на 
Господ Йеова и са били сътворени за Негова специална цел. Небесата и 
всичките им множества, земята и всичко, което е по нея, са били извика-
ни в съществувание чрез диханието на устата му.“ По стъпките на Великия 
Лекар, с.286

б.  Какво получи от Бога първото човешко същество? Как това се 
сравнява с обновлението на духовния живот? Битие 2:7; Йоан 20:22

     „Светият Дух е диханието на живот в душата. Духването на Исус върху 
учениците Му беше духът на истинския духовен живот. Учениците щяха 
да обяснят това като изпълващо ги с качествата на техния Спасител, че 
с чистота, вяра и послушание могат да издигат закона и да го направят 
почитаем.“ Ривю енд херълд, 13 юни 1899
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Понеделник                                                                                     5 ноември

2.  ВЪЗСТАНОВЯВАЩА СИЛА

а.  Какъв паралел има между сътворението на нашия свят и изку-

плението на душата? 2 Коринтяни 4:6; Ефесяни 2:10

      „Макар  опетнена от греха, тя говори не само за сътворение, но и за 
изкупление. Макар земята да свидетелства, от една страна, за прокля-
тието чрез явните знаци на разрушение, от друга страна, не й липсват 
и изобилни знаци на животодавна сила. Дърветата отърсват листата си 
не само за да се облекат в нова зеленина; цветята умират, за да изник-
нат в нова красота; и във всяка нова проява на творческа сила се дава 
уверението, че ние можем да бъдем пресъздадени „в правда и в святост 
на истината“ (Еф. 4:24). И така, тъкмо онези предмети и действия на 
природата, които ни напомнят живо за нашата голяма загуба, стават съ-
щевременно и вестители на надежда за нас.“ Възпитание, с. 24

б.  Кой стана действащата сила за новорождението, когато човекът 
съгреши и така се лиши от вечния живот? Йоан 3:5; 6

      „Промяната на сърцето  образно е наречена  раждане от горе, и това 
може да стане само под мощното  влияние на Светия Дух. Само Той 
може да ни очисти от всяко нечестие. Ако му позволим да преобрази 
и оформи нашето сърце, ще можем да познаем същността на Божието 
царство и да осъзнаем необходимостта от промяната, която трябва да 
бъде извършена преди да получим достъп в него. Гордостта и себелюби-
ето се противят на Божия Дух. Всяка естествена склонност на душата се 
съпротивлява на промените, когато вместо болезнено самомнение и гор-
дост, там се възцарява кротостта и смирението на Христос. Но ако ние 
желаем да застанем на пътя към вечния живот, не трябва да се вслушва-
ме в нашепванията на собственото Аз. Със смирено и съкрушено сърце 
трябва да молим нашия небесен Отец: „Сърце чисто сътвори в мене, 
Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен“  (Пс. 51:10). Получавайки 
Божията светлина и сътрудничейки с небесните ангели, ние се „раждаме 
от горе“, очистени от осквернението на греха чрез силата на Христос.“ Ще 
приемете сила, с. 18
      „Това новорождение е резултат от приемането на Христос като Божие 
слово. Когато чрез Светия Дух божествените изисквания се отпечатат 
върху сърцето, събуждат се нови представи и сили, спящи до този мо-
мент, за да сътрудничат с Бога.“ Деяния на апостолите, с. 236 
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Вторник                                                                                            6 ноември

3. ЗАВЛАДЯВАША СИЛА

а. Кой постоянно работеше върху съвестта на грешника преди и 
след потопа? Битие 6:3

      „Божият Дух продължи да се бори с бунтовния човек, докато опреде-
леното време почти беше изтекло, когато Ной и семейството му влязоха 
в ковчега и ръката на Бога затвори вратата. Милостта беше отстъпила 
от златния престол, за да не ходатайства повече за виновния грешник.“ 
Отразяване на Христос, с. 321
     „Божественият Утешител е пълен с милост и съчувствие. Той се стре-
ми да привлече хора към Бога, да насочи техните наклонности към Хрис-
тос, както Той действително е пълен с милост, състрадание и опрощава-
ща любов.“ Библейско ехо, 19 март 1894

б. В какъв вид борба участваме всички и кой я ръководи? Ефесяни 
6:12

      „Князът на силата на злото може да бъде задържан единствено чрез 
Божията сила, намираща се в третата личност на Божеството, Светия 
Дух.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 160
      „Те (Христовите последователи) щяха да се борят срещу свръхестест-
вени сили, но щеше да им се даде и свръхестествена помощ. Цялото 
небесно войнство щеше да бъде на тяхно разположение, а в него влиза-
ха не само ангелите, а и Светият Дух – представителят на Началника на 
Господната войска, Който щеше да ръководи борбата. Нашите слабости 
може да са много, нашите грехове и грешки – грозни, но Божията благодат 
се дава на всички, които Го търсят със съкрушено сърце. Силата на Все-
могъщия е обещана на уповаващите се в Господа.“ Животът на Исус, с. 280

в.  Как само може да бъде отблъснато злото? 1 Коринтяни 2:4, 5; 
Ефесяни 3:16

      „Грехът можеше да бъде отблъсван и побеждаван само чрез могъщата 
сила на третото лице на Божеството, Което щеше да дойде не с умерена 
сила, а в пълнотата на божествената сила. Духът е, Който  осъщест-
вява онова, което бе извършено от световния Изкупител. Чрез Духа се 
очиства сърцето. Чрез Духа вярващият става участник на божественото 
естество. Христос е дал Духа Си като божествена сила за побеждаване 
всички унаследени и придобити зли наклонности, както и за отпечатване 
на Неговия характер в църквата Му.“ Животът на Исус, с. 553
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Сряда                                                                                                  7 ноември

4. ЕДНА ОСВЕТЛЯВАЩА СИЛА

а.  Коя пътеводна светлина Светият Дух ще даде на онези, които Му 
позволят да обитава в сърцата им? Псалм 119:105; Исая 30:21

      „Ние не можем да си служим със Светия Дух. Светият Дух ще си 
служи с нас. Чрез Духа Си Бог действа над народа Си да желае и да 
върши Неговата добра воля. (Фил. 2:13) Но мнозина не се подчиняват 
на Бога. Те искат сами да се управляват. Тази е причината, поради която 
те не получават небесния дар. Духът се дава само на онези, които чакат 
смирено пред Бога и които търсят Неговото ръководство и благодатта 
Му. Божият Дух очаква да бъде поискан и приет от такива. Това обещано 
благословение, когато се изисква чрез вяра, донася със себе си всички 
останали благословения. То се дава според богатството на Христовата 
благодат. А Христос е готов да даде на всяка душа според колкото тя 
може да приеме.“ Животът на Исус, с. 554
      „Бог ни говори чрез Словото Си, като изтъква пътя на вярата и правед-
носта като единствения път към славата. Всички, които имат Христовия 
Дух, ще ценят високо Писанията, защото те са пророчествата на Бога. Те 
са всъщност едно божествено съобщение, което казва: „Този е пътят, хо-
дете по него“ (Исая 30:21); сякаш тези думи идват до нас от Исая с ясен 
глас. О, ако хората само вярваха, какво страхопочитание, какво благо-
говение, какво смирение на духа щеше да придружава изследването на 
Писанията, които показват пътя към вечния живот!“ Ръкописи, т. 4, с. 212

б.  Какво трябва винаги да се стремим да правим в християнския 
вървеж? Деяния 24:16

      „Сравнете вашата съвест с Божието Слово и вижте дали вашия живот 
и характер са според стандарта за праведност, който Бог там е открил. 
Тогава можете да установите дали имате или не разумна вяра и каква е 
вашата съвест. Не може да се вярва на човешката съвест, ако не е под 
влиянието на божествената благодат. (…)
     Не е достатъчно човек да мисли, че е в безопасност, следвайки дикту-
ванията на съвестта. (…)  Въпросът, който трябва бъде поставен, е дали 
съвестта е в хармония с Божието Слово? Ако не е, тя не може да бъде 
следвана безопасно, защото ще ни измами. Съвестта трябва да бъде 
осветена от Бога. Трябва да се отделя време за изучаване на Писанията 
и за молитва. Така умът ще бъде стабилен, укрепен и установен.“ Нашето 
високо призвание, с. 143
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Четвъртък                                                                                      8 ноември

5.  ЗАСТЪПНИЧЕСКА СИЛА

а.  Каква е ролята на Исус в присъствието на Отец в небето? 1 Тимо-

тей 2:5; Римляни 8:34

      „Исус служи в присъствието на Бога, представяйки Своята пролята 
кръв като агне заклано за греха на света. Исус представя жертвата, пре-
несена за всяко престъпление и всяко несъвършенство на грешника.“ 
Библейски коментар, т. 6, с. 1077
      „Той (Исус) мисли за всеки един от нас поотделно и знае всяка наша 
нужда. Когато си изкушаван, чисто и просто кажи: „Той се грижи за мен, 
застъпва са за мен, обича ме, умрял е за мен. Ще Му се предам безре-
зервно.“ Свидетелства към проповедници, с. 287

б.  Как Светият Дух помага, когато грешникът идва пред Бога в мо-

литва? Римляни 8:26

      „Христос, като наш посредник, и Светият Дух постоянно се застъп-
ват за човека, но Духът не ходатайства за нас както Христос, Кой-
то представя кръвта Си, пролята от основаването на света. Светият 
Дух работи върху нашите сърца, предизвиквайки молитви и покаяние, 
хваление и признателност. Благодарността, която излиза от нашите 
устни, е резултат от Духа, Който подвижва струните на душата ни в 
святи спомени, пробуждайки музиката на сърцето.“ Библейски коментар, 
т. 6, с. 1077, 1078

Петък                                                                                       9 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво е Светият Дух за душата?
2. Как Светият Дух работи като възстановяващ фактор?
3. Каква роля изпълнява Светият Дух в борбата срещу силите на 

злото?
4. Какво означава да се живее с непорочна съвест спрямо Бога и 

спрямо човеците?
5. Как ходатайството на Духа се различава от това на Христос?
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                  Урок 7  17 ноември 2018

     Урок 7                                                                           17 ноември 2018 г.

Ръководене Божията църква
      „И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия 
Дух.“ (Йоан 20:22)

      „Всички, които имат жива връзка с Бога, са ръководени чрез Неговия 
съвет. Обединени в църква те отдават себе си да вършат Христовото 
дело. Ако желаем да отворим вратата на Исус, Той ще влезе и ще преби-
вава с нас; силата ни винаги ще бъде подкрепяна чрез Неговия действи-
телен представител – Светия Дух.“ Ривю енд херълд, 23 февруари 1897

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 39-43 (Седемте дя-
кони)

Неделя                                                                                          11 ноември

1.  СВЕТИЯТ ДУХ В СТАРОЗАВЕТНИТЕ ВРЕМЕНА

а.  При кой особен случай по времето на Мойсей беше  видяно 
действието на Светия Дух? Числа 11:16, 17, 25

      „Както учениците в деня на Петдесетницата те (70-те старейшини), те 
бяха надарени със „сила от горе“. На Бога така бе угодно да ги приготви 
за тяхното дело и да ги почете в присъствието на събранието, за да съз-
даде доверие към тях като към хора, божествено избрани да се обединят 
с Мойсей в управлението на Израил.“ Патриарси и пророци, с. 257

б. По кой начин Исус Навин беше подготвен и натоварен от Бога за 
работата си? Числа 27:18; Второзаконие 34:9; 31:22, 23

      „(Исус Навин) беше най-тържествено посветен за бъдещата важна 
работа - да води, като верен пастир, израилевия народ. „А Исус Навиеви-
ят син беше пълен с мъдър дух, защото Мойсей беше възложил ръцете 
си на него; та израилтяните го слушаха и вършеха според както Господ 
беше заповядал на Мойсей.“ Духовни дарби, т. 4 а, с. 56
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Понеделник                                                                                   12 ноември

2.  В ДНИТЕ НА АПОСТОЛИТЕ

а.  Как ранните ученици получиха силата, необходима да изпълнят 
евангелската поръка? Йоан 20:21-23; Марк 16:20

      „Преди да бяха учениците в състояние да  изпълняват официалните 
си длъжности във връзка с църквата, Христос им даде от Духа Си. Той 
им поверяваше един свещен дълг и желаеше да им внуши факта, че това 
дело не можеше да се проведе без съдействието на Светия Дух.
      Светият Дух е диханието на духовния живот в душата. Даряването на 
Духа е даряване на Христовия живот. То предава на получателя Христо-
вите качества. Само така поучаваните от Бога – тези, които притежават 
вътрешното действие на Духа и в чийто живот се изявява Христовият 
живот, могат да бъдат Божи представители и служители на църквата.“ 
Животът на Исус, с. 667
   „Поръчката, която Христос даде на учениците, бе изпълнена. Тези ве-
стители на кръста тръгнаха да разнесат евангелието и Божията слава 
се откри така, както никога не беше видяно от смъртен човек. Чрез съ-
трудничество с божествения Дух делото на апостолите разклати света.“  
Деяния на апостолите, с.268

б. Какво правеше първата църква, за да расте духовно? Деяния 2:42

      „От деня на Петдесетницата до наши дни Утешителят е бил изпращан 
на предавалите се напълно на Господа и на Неговата служба. При всич-
ки, приемали Христос като личен Спасител, Светият Дух е идвал да ги 
освещава, да ги води и да свидетелства. Колкото по-отблизо са следвали 
Бога, толкова по-ясно и по-силно вярващите са свидетелствали за любо-
вта и спасителната благодат на своя Изкупител.“ Деяния на апостолите, с. 23
      „Тогава нека спрем да гледаме на себе си, но на Този, от Когото идва 
всяка сила. Никой не може да направи себе си по-добър, но трябва да 
дойдем при Исус такива, каквито сме, с искрено желание да бъдем очис-
тени от всяко петно и опетнение от греха и да получим дара на Светия 
Дух. (…) Чрез жива вяра трябва да се хванем за Неговото обещание, за-
щото Той е казал: ;Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като 
сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.“ Отразяване 
на Христос, с. 213
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Вторник                                                                                         13 ноември

3.  ЖИВА, РАСТЯЩА ЦЪРКВА

а.  Кое беше силата на ранната църква? Деяния 4:32; 2:46, 47 (пър-

вата част)

      „Всеки християнин виждаше в брата си божественото подобие на 
любов и благотворителност. Един интерес господстваше. Един предмет 
на подражание поглъщаше всички други. Единствената амбиция на вяр-
ващите беше да изявяват подобието на Христевия характер и да работят 
за разширение на Неговото царство.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 12

б.  Как единството между вярващите въздейства на делото на еван-

гелието? Деяния 4:33; 2:47 (последната част)

      „Учениците не поискаха благословение за себе си. Те бяха обреме-
нени с товара на души. Евангелието трябваше да се занесе до краищата 
на земята и те искаха да им се даде силата, която Христос им обеща. 
И тогава Светият Дух се изля на тях и в един ден се обърнаха хиляди.“ 
Свидетелства към църквата, т. 8, с. 13

в.  Как можем да имаме същия този дух на единство? Къде започна 
той? Филипяни 2:3

      „Колкото по се приближаваме до Христос, толкова по-близо ще бъдем 
един с друг. Бог бива прославен, когато Неговият народ се обедини и 
действа хармонично.“ Дом и семейство, с. 164
     „Мислете за Господ Исус и за Неговите заслуги и любов, но не се стре-
мете да намирате недостатъци и да живеете с грешките, които други са 
направили. Извиквайте в ума си неща достойни за вашето признание и 
похвала и ако сте бързи да забелязвате грешки в другите, бъдете по-бър-
зи да разпознаете доброто и да го похвалите. Ако анализирате себе си, 
може да намерите неща толкова осъдителни, както тези, които виждате 
в други. Тогава нека работим постоянно да се укрепяваме един друг в 
най-свята вяра.“ Нашето високо призвание, с. 232
     „Мъчим ли се да спечелим другите за Христос, носейки бремето на 
души в молитвите си, нашите собствени сърца ще преливат от осве-
жителното влияние на Божията благодат; собствените ни пристрастия ще 
пламтят с повече небесна жар; целият ни християнски живот ще бъде по-
вече от една реалност, по-усърден, по-молитвен.“ Христови притчи, с. 220, 221
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Сряда                                                                                 14 ноември

4.  ДАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

а.  Какво беше необходимо, когато църквата нарасна? Деяния 6:1, 2

      „Под мъдрото ръководство на апостолите, действащи обединено 
чрез силата на Светия Дух, делото, поверено на вестителите на еванге-
лието, се развиваше бързо. Църквата нарастваше постоянно и увелича-
ването на членовете ѝ обремени извънредно много служителите. Никой 
не можеше да продължи да се справя сам с това бреме, без да постави 
в опасност бъдещия успех на църквата. Необходимо бе по-нататъшно 
разпределение на отговорностите, носени толкова вярно от малко хора в 
ранните ѝ дни. Сега апостолите трябваше да предприемат важна стъпка 
в усъвършенстване на евангелския ред в нея, като възложат някои от 
своите задължения на други.
      Те свикаха вярващите на събрание и водени от Светия Дух предста-
виха план за по-добра организация на всички сили в църквата. „Дойде 
време – казаха апостолите, - когато духовните водачи, които имаха за-
дача да се грижат за църквата, трябва да бъдат освободени от задълже-
нието да разпределят необходимото на бедните и от подобни занятия, 
за да продължат делото за проповядване на евангелието.“  Деяния на апос-
толите, с. 39

б.  Въз основа на какво беше направен изборът на нови църковни 
служители? Деяния 6:3, 4  Кой трябва да ръководи по такъв въ-

прос? Деяния 13:2; 20:28

      „Избирането на седемте, които трябваше да поемат грижата за осо-
бените клонове на делото, бе голямо благословение за църквата. Тези 
служители внимателно обмисляха отделните църковни нужди, както и 
общите финансови интереси. Чрез благоразумното си ръководство и 
благочестив пример те оказваха сигурна подкрепа на своите братя слу-
жители с цел различните интереси на църквата де се обединят в едно 
цяло.“ Деяния на апостолите, с. 40
      „Господ чрез Своята мъдрост е наредил средства на близка връзка, 
която трябваше да се поддържа от всички вярващи. Християнин да бъде 
свързан с християнин и църква – с църква. Така човешките инструменти 
ще бъдат способни да сътрудничат на Божеството. Всеки работник тряб-
ва да се подчинява на Светия Дух и всички вярващи ще бъдат обединени 
в едно организирано и добре насочено усилие да предадат на света бла-
гата вест за Божията благодат.“ Деяния на апостолите, с. 72
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Четвъртък                                                                                    15 ноември

5.  НУЖДАТА ОТ БОЖЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ

а.  Как трябва Светият Дух да въздейства на онези, които поучават 
на Божието слово? 1 Коринтяни 2:1-4, 10-13

б.  Какви бяха условията за получаването на дара, който Христос 
обеща на Своите последователи през вековете? Деяния 2:38, 39; 
5:32 Защо не получаваме този дар днес по-пълно?

       „Заявявам тържествено пред своите братя и сестри, че Христовата 
църква, макар да е слаба и с недостатъци, е единственият предмет на 
земята, на когото Бог отдава върховното Си внимание. Докато поканва 
целия свят да дойде при Него и да се спаси, Той заръчва на Своите ан-
гели да окажат божествена помощ на всяка душа, която идва при Него с 
покаяние и съкрушение, а чрез Духа Си присъства лично всред Своята 
църква.“ Свидетелства за проповедници, с. 6
      „Христос обяви, че божественото влияние на Духа ще бъде с последо-
вателите  Му до края. Но обещанието не се цени тъй както би трябвало, 
затова и изпълнението му не се вижда тъй както трябва. Обещанието за 
Духа е един въпрос, по който малко се мисли, и резултатът е само това, 
което може да се очаква – духовна сухота, духовна тъмнина, духовен от-
падък и смърт. Дребни работи заемат вниманието и божествената сила, 
която е нужна за растежа и успеха на църквата, която би донесла всяка 
благословение по рода си, липсва, макар и да се предлага в неизмеримо 
изобилие.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 14

Петък                                                                                          16 ноември 

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как Бог призна 70-те старейшини като Свои избрани вестители 
във времето на Мойсей?

2. Защо Христос вдъхна от Духа Си върху учениците? Какво значе-

ние има това днес за нас?
3. Какво е необходимо преди Бог да може да излее Духа Си днес 

върху Своята църква?
4. Как Светият Дух помага в организацията на църквата?
5. Защо Духът няма днес по-голямо влияние в църквата?
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     Урок 8                                                                          24 ноември 2018 г.

Нуждата от внимание
      „И не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани 
за деня на изкуплението. (Ефесяни 4:30)

      „И ако днес в църквата се вижда, че чрез силата на Духа членовете 
са се оттеглили от светските неща и с желание правят жертви, за да чуят 
техните ближни евангелието, проповядваните истини ще имат могъщо 
влияние.“ Деяния на апостолите, с. 32

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 32-34 (7. Предупреж-
дение срещу лицемерието); Животът на Исус, с. 254-260 (33. Кои са мои 
братя?)

Неделя                                                                                             18 ноември

1.  ЕДИН ЧУДЕСЕН ДУХ В РАННАТА ЦЪРКВА

а.  Кои характерни белези отличаваха ранната църква? Деяния 
2:44, 45; 4:34-37

      „Много отрано повярвалите бяха веднага отхвърлени от семействата 
и приятелите си поради ревнивата мания за величие на евреите и бе 
необходимо да се снабдяват с храна и подслон.
      Писанията казват: „Пък и никой от тях не бе в лишение…“, което ни 
открива как са били задоволени нуждите. Вярващите, които имаха пари 
и имоти, ги жертваха с готовност, за да посрещнат належащата нужда. 
Продаваха къщите или земите си и донасяха парите на апостолите. „И 
раздаваше се на всеки според колкото имаше нужда.“
    Тази щедрост на вярващите бе резултат от изливането на Духа. Обър-
натите към евангелието бяха „едно сърце и душа“. Имаха общ интерес 
– успеха на поверената им мисия. Алчността нямаше място в техния жи-
вот. Любовта им към братята и към делото, на което се бяха посветили, 
бе по-голяма от любовта към парите и притежанията. Делата им свиде-
телстваха, че бяха оценили човешките души по-високо от земните богат-
ства.“ Деяния на апостолите, с. 32
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Понеделник                                                                                  19 ноември 

2.  ЛИЦЕМЕРИЕ И НЕГОВОТО НЕЗАБАВНО НАКАЗАНИЕ

а.  Какъв духовен проблем възникна в ранната църква покрай несе-

белюбивия дух на мнозина? Деяния 5:1, 2

      „Дълбоко покаяние обхвана всички присъстващи и под прякото въз-
действие на Божия Дух Ананий и Сапфира обещаха да дадат на Господа 
парите от продажбата на някакъв имот.
     След това Ананий и Сапфира оскърбиха Светия Дух, като се подадоха 
на своята алчност. Започнаха да съжаляват за обещанието си и скоро 
загубиха нужното влияние на благословението, стоплило сърцата им с 
желанието да дадат своя принос в полза на Христовото дело. Сметнаха, 
че са действали много прибързано, че е трябвало да размислят добре, 
преди да решат. Като обсъдиха отново въпроса, намислиха да не изпъл-
нят обещанието си.“ Деяния на апостолите, с. 32, 33    

б.  Какво откри Петър чрез ръководството на Светия Дух? Кой беше 
действителният грях на Ананий? Деяния 5:3, 4

     „Никакво насилие не бе принудило Ананий да жертва имота си за 
общото благо. Бе действал по свой избор. Но опитвайки се да измами 
апостолите, бе излъгал Всемогъщия.“ Пак там, с. 33

в.  Какво стана, когато  грехът на Ананий стана очевиден? Деяния 
5:5, 6

     „Безкрайният Разум видя, че тази знаменателна проява на Божия гняв 
бе необходима, за да опази младата църква от деморализация. Църк-
вата щеше да бъде в опасност, ако при бързото нарастване на броя на 
обърнатите и прибавящите към нея мъже и жени, признавайки, че слу-
жат на Бога, се покланяха на Мамона. Тази присъда засвидетелства, че 
хората не могат да мамят Бога, че Той вижда скрития грях на сърцето и 
не може да бъде подигран. Тя бе предназначена да предупреди вярва-
щите, да ги предпази от хитрост и лицемерие и от изкушението да крадат 
Бога.“ Пак там 
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Вторник                                                                                         20 ноември

3.  БОЖИЕТО ГЛЕДИЩЕ ЗА ЛИЦЕМЕРИЕТО

а.  Какъв въпрос по-късно беше поставен на съпругата на Ананий и 
как отговори тя? Деяния 5:7, 8

     „Примерът за Божията омраза към алчността, измамата и двуличи-
ето бе даден като знак за опасност не само на ранната църква, но и на 
всички бъдещи поколения. Ананий и Сапфира бяха допуснали в сърцата 
си най-напред алчността. Желанието да задържат част от обещаното на 
Господа ги доведе до неискреност и притворство.“ Пак там

б.  Кой грях Петър представи на вниманието на Сапфира и какъв 
беше трагичният резултат? Деяния 5:9, 10

      „Бог мрази лицемерието и преструвката. Ананий и Сапфира показаха 
алчност в отношението си към Бога. Излъгаха Светия Дух и грехът им бе 
бързо и ужасно осъден.“ Пак там

в.  Как Бог вижда всяка лъжа? Притчи 12:22; Откровение 21:27

     „Преувеличаване, измама и лъжа до голяма степен се използват в 
света; но онези, които изповядват, че вярват в истината, ще вършат ли 
нечестие? Ще увеличават ли осквернението, което съществува навсякъ-
де и се приравняват с онези, които макар да са считани за почтени човеци, 
са престъпници? Този, който гледа на сърцето и не може да гледа на греха 
в някаква степен на толерантност, няма да допусне лицемерие в онези, 
които претендират че са Негови деца.“ Ривю енд херълд, 19 декември 1893
     „Който изговаря неистина, продава душата си на много евтина цена. 
Лъжата може да му изглежда необходима съобразно обстоятелствата, 
може да изглежда, че му върши добра работа, която не би могъл да 
свърши по честен път, но накрая стига до мястото, където не може да 
разчита на  никого. Който е лъжец няма доверие в думите на другите. (…)
     Същият грях е повтарян често в по-късната история на църквата, пов-
тарят го мнозина и в наши дни. Но макар и не последван от видимо прояв-
ление на Божието недоволство, той е не по-малко ненавистен в Неговите 
очи сега, отколкото в апостолско време.“ Деяния на апостолите, с. 34
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Сряда                                                                                 21 ноември
4.  ГРЕХЪТ ПРОТИВ СВЕТИЯ ДУХ
а.  Какво обикновено е включено в греха против Светия Дух? Ере-

мия 29:19; Лука 13:34

      „Няма па-закоравели хора от тези, които са пренебрегнали благодат-
ната покана и са презрели Духа на благодатта. Най-обикновеният вид 
на съгрешаване против Светия Дух се състои в упоритото отхвърляне 
небесната покана за покаяние. Всяка стъпка в отхвърлянето на Христос 
е една стъпка към отхвърляне спасението и извършване греха против 
Светия Дух.“ Животът на Исус, с. 257

б.  Кои други грехове може да доведат до греха против Светия Дух? 
Матей 12:34-37

      „Много тясно свързано с Христовото предупреждение относно греха 
против Светия Дух е и това против празните и лоши думи. Думите показ-
ват това, което е в сърцето. (…) Опасно е да се изказват съмнения или 
критики по отношение на божествената истина. Нехайното изказване на 
непочтителни критики влияе върху характера и довежда до подхранване 
непочтителност и неверие. Мнозина са поддържали този навик без да по-
дозират някаква опасност, докато са стигнали до осъждане и отхвърляне 
делото на Светия Дух.“ Пак там, 255, 256

в.  Какво трябва да помним в битката срещу греха? Матей 6:24

      „Ние биваме неизбежно под властта на едната или другата от двете 
велики сили, които се борят за върховенството над света. За нас не е 
необходимо да пожелаем да служим на царството на тъмнината, за да 
попаднем под негова власт. Достатъчно е само да сме небрежни по от-
ношение нашето присъединяване към царството на светлината. Ако не 
се свържем с небесните сили, Сатана ще завладее сърцето ни и ще го 
направи свое жилище. Единственото защитно средство срещу злото е 
Христос да живее в сърцето ни чрез вяра в Неговата правда. (…) Ние 
можем да изоставим много лоши навици и за известно време да се от-
делим от Сатана. Но ако нямаме жизнена връзка с Бога чрез постоянна 
преданост към Него, ще бъдем победени.“  Пак там, с. 257

                  Урок 8  24 ноември 2018
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Четвъртък                                                                                     22 ноември

5.  КУЛТИВИРАНЕ ДУХА НА ИСТИНАТА

а.  Кое качество на характера Бог цени и при какви обстоятелства? 
2 Коринтяни 8:21; Евреи 13:18

      „Честност и откровеност трябва винаги да бъдат подхранвани от всич-
ки, които претендират че са последователи на Христос. Бог и правото 
трябва да бъдат мотото.  Търгувайте честно и праведно в този настоящ 
лош свят. Някои са честни, когато виждат, че честността не ще изложи 
на опасност светските им интереси, но на всички, които действат според 
този принцип, имената им ще бъдат заличени от книгата на живота.
    Трябва да се култивира строга честност. Ще минем през този свят само 
веднъж и не можем да се върнем да поправим някои грешки. Следова-
телно всяка направена стъпка трябва да бъде внимателно и със страх 
обмислена.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1081

б.  Как Светият Дух ни помага, когато търсим истината? Йоан 16:13

      „Верните изследователи на истината няма защо да се заблуждават, 
защото не само Божието Слово е ясно и просто в изявяването пътя на 
живота, но ни е даден и Светия Дух като водач в разбирането на този 
път.“ Опитности и видения, с. 175
      „Светият Дух е наречен Утешителят и Духът на истината, понеже има 
утеха и надежда в истината. Една лъжа не може да даде истински мир; 
но чрез истината ставаме участници на мира, който превъзхожда всеки 
разум.“ Служители на евангелието (1892), с. 310

Петък                                                                                           23 ноември 

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какъв ефект имаше изливането на Светия Дух върху начина, по 
който вярващите да гледат един на друг?

2. Как Ананий и Сапфира оскърбиха Светия Дух?
3. До какво доведе тяхната алчност и как това е едно предупреж-

дение за нас днес?
4. Как критикуването и съмнението водят до греха срещу Светия 

Дух?
5. Как можем да бъдем строго честни в този живот и какъв ще бъде 

резултатът?
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                                                                                    1 декември 2018 г.

Дарения от първата събота
за църквата в Мейдън, 

Северна Каролина, САЩ

     Скъпи братя и сестри, 
    Християнски поздрав с Притчи 3:5,6: „Упо-
вавай на Господа от все сърце и не се обля-
гай на своя разум.  Във всичките си пътища 
признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“
    От известно време братята от църквата в Чириот, Северна Каролина 
искат да построят друг фар за чест на Бога – и ние наистина вярваме, че 
Господ насочи пътя ни към град Мейдън. От първия момент, когато ви-
дяхме тази сграда, Господ отвори врати и внуши в сърцата ни и с много 
молитви и себеотрицание на братята те пристъпиха към закупуването. 
Наистина вярваме, че Господ докосна сърцето на продавача заради нас, 
за да можем да получим този имот на цена по-ниска отколкото първо-
начално очаквахме. Братята своевременно прочетоха думите, които се 
намират в Ръкописи, т. 4, с. 281, относно тази покупка: „Имоти (…) са ни 
били предлагани и някои от тях трябва да купим, когато е ясно, че те са 
това, от което се нуждаем, и когато можем да осигурим тяхното придо-
биване без обременяващ дълг. Фактът, че в много случаи собствениците 
на тези имоти искат да се отърват от тях и следователно са готови да 
продадат на ниска цена, е значително в наша полза.“
      Тази сграда е структурно здрава, но се нуждае от реконструкция, за 
да се актуализира и да стане годна да служи като молитвен дом. Проме-
ните, макар и не много, са скъпи. Докато сме направили големи жертви 
с нашето време и пари, все още има нужда от повече средства. Смята 
се, че с една сума от 50 000 долара всички разходи ще може да бъдат 
покрити.
      За да подпомогнем завършването на този проект, ние апелираме към 
щедростта  на нашето църковно семейство, за да се присъединят към 
нас, за издигане един фар на истината в този район. Приканваме Ви да 
бъдете инструмент в Божията ръка, за да помогнете за спасението на 
души във и около Мейдън.
      Предварително Ви благодарим! Благодарим Ви за Вашите молитви 
и помощ.

                                                              Братята и сестрите в Чериот

                  Урок 9  1 декември 2018
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    Урок 9                                                                             1 декември 2018 г.

Преобразявайте се
      „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез 
обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, 
- това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“ (Римляни 
12:2)

      „Когато Божият Дух завладее сърцето, животът се преобразява. Греш-
ните мисли се отстраняват, злите дела се изоставят и Божият мир заема 
мястото на гнева, завистта и смущението. Радостта заема мястото на 
скръбта и лицето отразява небесната светлина.“ Животът на Исус, с. 125

Препоръчвани четива: Поглед нагоре, с. 236 - 241, 248, 345, 346 (англ.)

Неделя                                                                                             25 ноември

1.  ПРЕОБРАЗЕНИ ЧРЕЗ ДУХА

а.  Каква роля играе Светият Дух при уподобяването ни на Христос? 
2 Коринтяни 3:18

      „Да гледаме към Христос означава да изучаваме Неговия живот, както 
е даден в Словото Му. Трябва да копнеем за истината като за скрито съ-
кровище. Трябва да съсредоточаваме погледа си върху Христос. Когато 
Го приемем като наш личен Спасител, това ни дава смелост да се при-
ближим до престола на благодатта. Чрез гледане ние се преобразяваме, 
морално уподобени на Човека, Който е съвършен по характер. Чрез по-
лучаване на Неговата вменена праведност, чрез преобразяващата сила 
на Светия Дух ние ставаме като Него.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1098

б.  Какво върши Исус за нас чрез Светия Дух? 1 Коринтяни 6:11

      „Отсъствието на посвещение, благочестие и освещение във външ-
ните изяви идва в резултат на отхвърлянето на Христос и Неговата правда. 
Божията любов трябва да се съхранява в душата постоянно!“ Вяра и дела, с. 9

                  Урок 9  1 декември 2018
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Понеделник                                                                                  26 ноември

2.  ОСЪЖДАНЕ ДУШАТА ЗА ГРЯХ

а.  По какъв начин Светият Дух осъжда душата? Йоан 16:8-10

      „Сърцето е докоснато и се кае. Изповедта от покаяние очиства мо-
ралната атмосфера на душата и пробужда свети принципи. Покоряващата 
благодат идва в сърцето. (…) Греховете се виждат в светлината, в която Бог 
ги вижда. Те са изповядани, те са опростени.“ Ривю енд херълд, 28 юни 1898

б.  Какъв е благочестивият отговор на изобличението? Деяния 2:37; 
Притчи 9:8

      „Изобличените от Божия Дух не бива да въстават против скромния 
инструмент. Бог, а не грешен човек е говорил, за да ги спаси от гибел.“ 
Свидетелства към църквата, т. 3, с. 249 
      „На човешкото естество не е приятно да бъде укорявано и човешкото 
сърце, ако не е просветено от Божия Дух, не може да осъзнае необходи-
мостта от изобличението или благословението, криещо се в укора. Кога-
то човек отстъпва пред изкушението и се предава на греха, разумът му 
бива замъглен. Разбирането за морал отслабва. Не се обръща внима-
ние на предупрежденията на съвестта, чийто глас става все по-неясен. 
Скоро способността му да различава право от неправо отслабва, докато 
най-после той изгуби всяка ясна представа за своето положение спрямо 
Бога. (…) Бог е дал достатъчно доказателства, та желаещите сами да се 
уверят в характера на свидетелствата. И когато осъзнаят, че са дадени 
от Бога, техен дълг е да приемат наставленията, дори да не виждат гре-
ховността на пътищата си. Ако познават напълно състоянието си, тогава 
каква нужда би имало от наставления? Но тъй като не го познават, Бог 
им го изявява чрез Своята милост, за да се разкаят и да се поправят, 
преди да бъде късно.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 669, 670

в.  Какво трябва да не забравяме, когато сме изобличени за грях в жи-

вота ни и желаем да се променим? Исая 55:7; Осия 6:1; 1 Йоаново 1:9

     „Който смири душата си при Божието изобличение с признание и пока-
яние, както стори Давид, може да бъде сигурен, че има надежда за него. 
Който с вяра приеме Божиите обещания, ще намери прощение. Господ ни-
кога не ще отхвърли истински покаялата се душа.“ Патриарси и пророци, с. 505
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Вторник                                                                                      27 ноември

3. СЪЗДАВАНЕ НА НОВОТО СЪРЦЕ

а.  Какво творческо дело върши Светият Дух във всяка личност? 
Йоан 16:8, 9; 12:32

      „Същият божествен Разум, който действа в цялата природа, говори 
и на човешките сърца, създавайки неизразим копнеж за нещо, което те 
не са притежавали досега. Нещата на този свят не могат да задоволят 
техния копнеж. Божият Дух ги умолява да потърсят онези неща, които 
единствено могат да дадат мир и почивка – благодатта на Христос и ра-
достта от святостта. Чрез видими и невидими влияния нашият Спасител 
е непрестанно на работа, за  да отклонява умовете на хората от удо-
волствията на греха, които не могат да задоволят човека и да ги напътва 
към безконечните благословения, които в Него могат да станат техни.“ 
Пътят към Христа, с. 26, 27

б.  Какво е духовното състояние на естественото сърце? Еремия 
17:9; Римляни 3:23

     „Никой не може сам да разбере своите грешки. (…) Съществува само 
един начин, по който да се стигне до истинско себепознание. Трябва да 
погледнем Христос. Непознаването на Христос кара хората да се въз-
дигат в собствената си правда. Когато съзерцаваме Неговата чистота и 
съвършенство, ще видим собствената си слабост, нищетата и недоста-
тъците такива, каквито са в действителност. Ще разберем, че сме обър-
кани и без надежда, облечени в дрехата на собствената си правда като 
всеки останал грешник. Ще разберем, че и да бъдем спасени, това няма 
да е заради личната ни доброта, а поради действието на Божията без-
гранична милост.“ Христови притчи, с. 91

в.  Какво желае Бог да прави за нас, като виждаме истинското със-

тояние на нашето сърце? Исая 1:18; Езекиил 18:31; 36:26

     „Ще Го допуснете ли да разисква с вас? Ще Му поверите ли опазването 
на душата си като на верен Творец? В такъв случай да отидем при Него 
и да заживеем в светлината на образа Му и да се помолим като Давид: 
„Поръси ме с исоп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг“ 
(Пс. 51:7). С вяра измийте сърцето си с Христовата кръв, защото само тя 
може да ви направи по-бели от сняг. Но вие  казвате: „Ако се откажа от 
идолите си, това ще сломи сърцето ми.“ Отказването от всичко заради 
Бога е  показано образно като падане върху Канарата и разбиване. От-
кажете си от всичко заради Него. Ако не бъдете строшени, оставате без 
никаква стойност.“ Избрани вести, кн. 1, с. 304
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Сряда                                                                                            28 ноември

4.  ХОДЕНЕ ПО ДУХА

а.  Как е възможно да се живее един победоносен живот? Римляни 
8:1-4; Галатяни 5:16

     „Нашето бъдещо щастие зависи от това, че нашето човешко естество, 
с всичките негови способности и сили, да бъде подчинено на Бога и по-
ставено под контрола на Божеството. (…)
     Чрез моралната сила, която Христос е донесъл на човека, можем да 
благодарим на Бога, който ни прави участници в наследството на светии-
те в светлина. Чрез Исус Христос всеки човек може да победи в Неговото 
име и за Негова сметка, като запазва собствената си индивидуалност на 
характера.“ Да мога да го позная, с. 291

б.  Как ще живее християнинът, когато е под ръководството на Све-

тия Дух? Галатяни 2:20

      „Който обича Христос най-много, ще извърши най-много добро. Няма 
граница за ползотворността на този, който, като оставя себе си настрана 
дава възможност на Светия Дух да работи над сърцето му, за да води 
един напълно посветен на Бога живот. Ако човеците издържат необходи-
мата дисциплина, без да се оплакват или отмаляват по пътя, Бог ще ги 
поучава час след час  и ден след ден. Бог копнее да открие Своята благо-
дат. Ако човеците премахнат препятствията, Той ще пусне спасителните 
води да потекат през тях в силни струи.“ Животът на Исус, с. 190

в.  Кой е основният посредник, когото Светият Дух използва, за да 
очисти живота ни? 1 Петрово 1:22, 23

      „Писанията са великият посредник при промяната на характера. Хрис-
тос се молеше: „Освети ги чрез истината, Твоето слово е истина“ (Йоан 
17:17). Ако Божието слово се изследва и човек му се подчини, то ще ра-
боти в сърцето като подчини всяко несвято качество. Светият Дух идва, 
за да осъди за греха, а вярата, която извира от сърцето, действа от лю-
бов  към Христос и ни прави подобни Нему в дух, душа и тяло. Чак тогава 
Бог може да ни използва, за да вършим волята Му. Дадената ни сила 
действа отвътре навън, като ни кара да предаваме и на други истината, 
която ни е била разкрита.“ Христови притчи, с. 51
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Четвъртък                                                                                 29 ноември

5.  ПРОМЕНЕНИ СЪРЦА, ПРОМЕНЕНИ ЖИВОТИ

а.  Каква промяна ще се види в живота на обърнатата личност? Как 
Светият Дух влияе на действията? Римляни 8:13, 14; Езекиил 36:27

      „Макар да не можем да видим Божия Дух, ние познаваме хора, които 
са станали мъртви за престъпления и грехове, убедили са се и са се 
обърнали под Неговото действие. Безразсъдните и безпътните са стана-
ли сериозни. Закоравелите са се покаяли за своите грехове и неверните 
са повярвали. Комарджията, пияницата, безнравственият са се превър-
нали в постоянни, трезви и чисти хора. Бунтовният и упоритият са стана-
ли смирени и христоподобни. Когато виждаме тези промени в характера,  
можем да бъдем уверени, че обръщащата  Божия сила е променила це-
лия човек. Ние не виждаме Светия Дух, но виждаме доказателството за 
Неговото дело в променения характер на хора, които са били упорити и 
закоравели грешници.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 106

б.  Кои стъпки Бог желае да направим, за да покажем, че сме приели  
новото сърце, което ни е предложил? Деяния 2:38; 22:16

      „Чрез измиването на духовното новорождение човекът отново има Бо-
жието благоволение. Измиването е погребването с Христос във водата 
по подобие на Неговата смърт, което означава, че всички, които се пока-
ят за престъпването на Божия закон, получават очистване, пречистване 
чрез работата на Светия Дух. Кръщението представлява истинско обръ-
щане чрез обновлението на Светия Дух.“ Вярата, чрез която живея, с. 143

Петък                                                                                                30 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кога само можем да дадем истинска представа за Бога на дру-

гите?
2. Защо се нуждаем от изобличение?  Ако сърцето ни е осветено 

чрез Светия Дух, как ще реагираме на изобличение?
3. Какво ще стане с нас, като гледаме към Христос, в Неговата чис-

тота и превъзходство?
4. Какво става с нас, когато нашият ум е обновен чрез Светия Дух?
5. Откъде знаем, че Светият Дух работи в живота на някои?
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    Урок 10                                                                       8 декември 2018 г.

Поука от лозата
      

    „В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще 
бъдете Мои ученици.“ (Йоан 15:8)

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

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 556-559 (73. Да се не 
смущава сърцето ви – от  „Господи, избави ме“ до „Заповедта да се любят 
един другиго добиваше ново значение“)

Неделя                                                                                        2 декември

1.  АЗ СЪМ ИСТИНСКАТА ЛОЗА

а.  Какво сравнение използва Исус, за да  опише духовната връзка 
между Себе Си, Отец и учениците? Йоан 15:1

      „Той (Христос) Си послужи с това сравнение, та когато си представим 
картината, да извикаме в паметта си Неговите скъпи уроци. Когато се 
тълкува правилно и вярно, природата е като огледало на божествеността. 
      Исус обърна внимание на лозата и нейните пръчки, а с това каза: 
„Давам ви този урок, за да разберете по-добре връзката си с Мене и 
Моята връзка с вас.“ Поглед нагоре, с. 182 

б.  Какво библейско значение беше свързано с лозата? Псалм 80:8, 9

  „Юдеите всякога считаха лозата за най-благородното от всички 
растения и символ на всичко мощно, превъзходно и плодоносно. Израил 
бе представен като лоза, насадена от Господа в обещаната земя. 
Юдеите основаваха своята надежда за спасение върху факта на своята 
връзка с Израил. Но Исус казва: „Аз съм истинската лоза. Не мислете, 
че връзката ви с Израил ще ви направи участници на Божия живот и 
наследници на Неговото обещание. Духовният живот се получава само 
чрез Мене.“ Животът на Исус, с. 557
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Понеделник                                                                                 3 декември

2. МОЯТ ОТЕЦ Е ЗЕМЕДЕЛЕЦЪТ

а.  На какъв урок на зависимост ни учи лозата по отношение на 
Христос? Йоан 5:19; 14:10

       „Вместо да си послужи с грациозната палма, високия кедър или здравия 
дъб, Исус взема лозата, с висящите ѝ мустачки, като представляваща 
Него. Палмата, кедърът и дъбът стоят сами. Те не се нуждаят от подкрепа. 
Но лозата се увива около асмата и така се изкачва към небето. Така  и 
Христос в човешкия Си образ бе зависим от божествена сила.“ Животът 
на Исус, с. 556

б.  Колко уверен бе Христос, че Отец ще снабди всички Негови 
нужди? Йоан 5:30; 1 Петрово 5:7

      „Христос бе толкова несебелюбив, че не правеше никакви планове за 
Себе  Си. Той приемаше плановете, които Бог имаше за Него и които от 
ден на ден Отец Му разкриваше.“ Пак там, с. 156
     „Когато Исус бе събуден, за да се справи със силата на бурята, Той 
беше напълно спокоен. Нито в погледа Му, нито в думите Му имаше следа 
от страх, защото и в сърцето Му нямаше такъв. Той не се уповаваше на 
Себе Си като притежаващ могъща сила. Не като „господар на земята, 
морето и небето“ легна Той да си отпочине. Той казва: „Аз не мога да 
правя нищо от Себе Си“ (Йоан 5:30). Той се уповаваше на силата на Отец. 
Исус разчиташе на вярата – вяра в Божията любов и грижа – и силата на 
това слово, което усмири бурята, бе силата на Бога.“ Пак там, с. 267

в.  На какъв урок ни учи лозата относно характера на Отец? Исая 
27:2, 3

      „Нашият небесен Баща бе насадил на палестинските хълмове 
тази добра лоза и сам Той бе лозарят. Мнозина се привличаха от 
красотата на тази лоза и признаваха божествения ѝ произход. Но на 
израилевите водачи тя изглеждаше кат корен, израсъл от суха земя. Те 
взеха растението, прекършиха го и го стъпкаха под несветите си нозе. 
Намерението им бе да го унищожат завинаги. Но Небесният Лозар не 
изпусна от погледа Си Своето растение. Когато човеците помислиха, че 
са го унищожили, Той го взе и го насади наново от другата страна на 
стената. Дънерът не щеше вече да се вижда. Той беше скрит от грубите 
нападки на човеците. Но пръчките на лозата увисваха над стената. 
Занапред те щяха да представляват лозата.“ Пак там, с. 557
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Вторник                                                                                      4  декември

3.  ВИЕ СТЕ ПРЪЧКИТЕ

а.  Какво е необходимо за всяка пръчка, за да расте и дава плод? 
Йоан 15:5

  „Тази духовна свързаност може да се осъществи само чрез 
упражняването на лична вяра. Нашата вяра трябва да изразява върховно 
предпочитание, съвършено упование, пълно посвещение. Нашата воля 
трябва да е напълно подчинена на Божията, нашите чувства, желания, 
интереси и чест да бъдат свързани с напредъка на Христовото царство и с 
честта на Христовата кауза, като постоянно получаваме благодат от Исус, 
а Той получава благодарност от нас.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 221
   „Връзката с Христос чрез живот е нещо трайно. Всяка друга връзка 
трябва да изчезне. Най-напред Христос избра нас, плащайки безпределна 
цена за нашето изкупление; и истинските  вярващи избират Христос като 
нещо Първо и Последно, и най-добро от всичко. Но тази връзка ни струва 
нещо. Тя е връзка на пълна зависимост, в която трябва да влезе едно 
гордо същество. Всички, които изграждат тази връзка, трябва да чувстват 
своята нужда от изкупителната кръв на Христос. Трябва да преживеят 
промяна на сърцето. Да подчинят собствената си воля на Божията. Ще 
има борба с външни и вътрешни пречки. Ще има мъчителна работа на 
отхвърляне, както и на приемане. Гордост, себелюбие, суета, светски дух 
– грехът във всичките му форми – трябва да бъде победен, ако искаме 
да се свържем с Христос. Причината, поради която мнозина намират 
християнския живот за толкова нежелателен и труден, причината, поради 
която са толкова променливи, толкова колебливи, е, че те се опитват 
да се привържат към Христос, без преди това да са се развързали от 
подхранваните любими идоли.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 222, 223

б.  Как Христос пребъдва в нас? Йоан 15:7; 14:16-18, 23

   „Христос пребъдва в последователите Си чрез Словото. Тази е 
същата жизнена връзка, която е представена и с яденето на Неговата 
плът и пиенето на Неговата кръв. Христовите думи са дух и живот. Като ги 
приемете, вие приемате живота на Лозата. Вие живеете „чрез всяко слово, 
което излиза из устата на Господа“ (Мат. 4:4).“ Животът на Исус, с. 559
     „Съединени така, Христовото Слово ще пребъдва в нас и ние няма 
да бъдем движени от спорадични чувства, а от жив, пребъдващ принцип. 
Трябва да размишляваме върху Христовото Слово, да го ценим и 
съхраняваме в сърцето си.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 332
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Сряда                                                                                               5 декември

4.  УЧАСТВАНЕ В БОЖЕСТВЕНОТО ЕСТЕСТВО

а.  Какво ще стане като се храним с Божието Слово и се подчиняваме 
на неговите принципи в живота? Йоан 17:17; 1 Петрово 1:22, 23;2 
Петрово 1:4

    „Като се хранят от Словото Му, те ще констатират, че то е дух и 
живот. Словото унищожава плътското, земно естество и придава нов 
живот в Христа Исуса. Светият Дух идва в душата като утешител. Чрез 
преобразяващата сила на Неговата благодат в ученика се възпроизвежда 
Божият образ. Той става ново творение. Любовта измества омразата и 
сърцето получава божествено подобие.“ Животът на Исус, с. 312
      „Молете се мощта на Светия Дух по живителен и преобразяващ начин 
да падне като електрически ток върху парализираната душа и всеки нерв 
да трепне от нов живот, възстановявайки целия човек от мъртвото му, 
чувствено състояние, в духовно здраве. Така ще станете участници на 
божественото естество, като ще избегнете развалата в света, породена 
от страстта. Тогава в душата ви ще се отрази образът на Този, чрез Чиито 
рани вие се изцелихте.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 257

б.  Какво ще бъде естеството на една пръчка, жизнено свързана с 
лозата? Римляни 11:16; 6:22

      „Връзката, която пръчката има с лозата – каза Исус – представлява 
отношенията, които трябва да имате към Мене.“ Фиданката се присажда 
на живата Лоза.  Влакно по влакно и жилка по жилка тя се сраства с 
лозата. Животът на лозата става живот на пръчката. Така и мъртвата 
в грехове и престъпления душа получава живот чрез връзката си с 
Христос. Това свързване става чрез вяра в Него като личен Спасител. 
Грешникът привързва своята слабост към Христовата сила, своята 
празнота към Христовата пълнота, своята немощ към Неговата трайна 
мощ. И тогава той разсъждава като Христос. Човешкото естество на 
Христос се прилепва към нашето естество, а нашето човешко естество 
се прилепва към Неговото божествено естество. Така чрез силата на 
Светия Дух човек става участник на божественото естество. Той бива 
приет чрез Възлюбения.“ Животът на Исус, с. 557
      „Когато тази интимна връзка и общение се създадат, нашите грехове 
се възлагат на Христос; Неговата праведност се приписва на нас. Той бе 
направен грешен за нас, за да станем ние праведни пред Бога в Него.“ 
Свидетелства към църквата, т. 5, с. 221
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Четвъртък                                                                                   8 декември

5.  ДАВАНЕ МНОГО ПЛОД

а.  Как трябва да бъде постоянна връзката ни с Христос чрез Светия 
Дух? Евреи 3:14

      „Това не е едно случайно допиране, една от време на време поддържана 
връзка. Пръчката става част от живата лоза. Предаването на живот, сила 
и плодовитост от корена към пръчките е безпрепятствено и постоянно. 
Ако пръчката не бъде на лозата, тя не може да живее. „Така – каза Исус 
– и вие не можете да живеете отделени от Мене. Животът, който сте 
получили от Мене, може да се запази само чрез постоянно общение. Без 
Мене не можете да победите нито един грях или да противостоите на 
някое изкушение.“ Животът на  Исус, с. 558

б.  Какво ще се яви естествено в живота на една пръчка, която е 
жизнено свързана с лозата? Йоан 15:8; Галатяни 5:22, 23

      „Пребъдване в Христос означава една жива, сериозна, освежаваща 
вяра, която действа чрез любов и очиства душата. Това означава 
постоянно получаване на Христовия дух, живот на безрезервно 
предаване на Негова служба. Където съществува тази връзка, ще се 
явят добри дела. Животът на лозата ще се прояви във ароматен плод 
на пръчката. Постоянното снабдяване с Христовата благодат ще ви бъде 
за благословение и ще ви направи за благословение, докато можете да 
кажете с Павел: „Съразпнах се с Христос, и сега вече не аз живея, но 
Христос живее в мене“ (Гал. 2:20).“  Да мога да Го позная, с. 132
    „Когато живеем чрез вяра в Божия Син, в живота си ще изявяваме 
плодовете на Духа. Нито един плод не ще липсва.“ Животът на Исус, с. 558

Петък                                                                                           7 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как единствено се получава нашият духовен живот?
2. Какво ни учи лозата относно доверието, което можем да имаме 

в Бога?
3. Коя е една от причините да намираме християнския живот за 

толкова труден?
4. Как единствено можем да участваме в живота на лозата?
5. Кое е съществено, за да може един християнин да дава много 

плод?
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    Урок 11                                                                         15 декември 2018 г.  
 Опитността на ранния дъжд

      „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея 
и Самария, и до края на земята.“ (Деяния 1:8)

      „Светият Дух почиваше особено над апостолите, които свидетелства-
ха за разпъването, възкресението и възнесението на нашия Господ – ва-
жните истини, които трябваше да бъдат надежда за Израил.“ Опитности 
и видения, с. 159

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 17-22 (4. Петде-
сетницата)

Неделя                                                                                   9 декември

1. НОВ ЕТАП В ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

а.  Опиши състоянието на вярващите след възнесението на Исус. 
Деяния 1:12; Лука 24:50-53

      „Когато учениците се върнаха в Ерусалим, народът очакваха да видят 
на лицата им скръб, смущение и обезсърчение, но видя радост и побе-
да. Сега те не тъгуваха за своите неосъществени надежди. Бяха видели 
възкръсналия Спасител и Неговото обещание на раздяла още звучеше 
в ушите им.“ Деяния на апостолите, с. 17

б.  Кое те ревностно очакваха и колко дълго трябваше да чакат в 
Ерусалим? Деяния 1:4, 5

      „Послушни на Христовата заповед, очакваха в Ерусалим обещание-
то на Отец – изливането на Духа. Докато чакаха не бездействаха. Спо-
ред свидетелството бяха „постоянно в храма, хвалещи и благославящи 
Бога“ (Лука 24:53). Събираха се и за да се молят на Отец в името на 
Исус. Знаеха, че имат представител в небето, защитник до Божия трон.“ 
Деяния на апостолите, с. 17



60                   Урок 11  15 декември 2018

Понеделник                                                                                 10 декември

2. ВАЖНОСТТА НА ПОДХОДЯЩОТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ

а.  Как учениците се приготвяха през това време?  Деяния 1:14

      „Покорявайки се на думите на Учителя си, учениците се събраха в 
Ерусалим да очакват изпълнението на Божието обещание. Тук те прека-
раха десет дена – дни на дълбоко изпитване на сърцето. Те премахнаха 
всички различия и се свързаха задружно в християнско братство.“ Свиде-
телства към църквата, т. 8, с. 8
      „Докато очакваха изпълнението на обещанието, учениците смириха 
сърцата си в истинско покаяние и признаха своето неверие. Спомниха си 
думите на Христос, изговорени за тях преди смъртта Му и разбраха още 
по-пълно значението им.“ Деяния на апостолите, с. 17, 18

б.  Кое често ни пречи да имаме истинско единство в църквата? 
Притчи 13:10; 1 Йоаново 2:16

      „Трябва да изоставим всяко самодоволство, егоизъм и гордост. Не-
обходимо е да отидем при нозете на Исус и да се научим от Този, Който 
е кротък и смирен по сърце.“ Избрани вести, т. 1, с. 383
      „Ако гордостта и егоизмът бъдат отстранени, само пет минути ще са 
достатъчни, за да се отстранят и най-големите трудности.“ Опитности и 
видения, с. 107

в.  Какво стана, когато учениците действаха според наставленията 
на Исус, отстранявайки всички различия? Деяния 2:1, 2

      „Духът дойде върху очакващите, молещи се ученици с пълнота, която 
изпълни всяко сърце. Всемогъщият се разкри на Своята църква в сила. 
Това влияние бе задържано сякаш цели векове и сега небето се радваше, 
че може да излее над църквата богатата благодат на Духа. И под Негово 
влияние думите на покаяние и изповед се смесиха с песни на възхвала 
за простените грехове. Чуваха се слова на благодарност и пророчество.  
Цялото небе се сведе, за да види и да се зарадва на мъдростта на без-
подобната, необхватна любов. Удивени, апостолите възкликнаха: „В това 
е любовта!“ Те приеха дадения дар.“ Деяния на апостолите, с. 18

                  Урок 11  15 декември 2018



61                  Урок 11  15 декември 2018

Вторник                                                                                             11 декември

3. БОЖЕСТВЕНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ

а.  Каква специална способност даде Господ на учениците? Деяния 
2:3, 4

      „Светият Дух под формата на огнени езици застана над събраните. 
Това бе знакът за дадения на учениците дар, направил ги способни да 
говорят свободно непознати дотогава за тях езици. Огънят бе символ на 
пламенността, с която щяха да се трудят апостолите, както и на силата, 
която щеше да съпровожда делото им. “ Пак там, 19

б.  Кое чудо показа, че Бог ги беше водил? Деяния 2:5-12

     „Тук имаше хора, говорещи познатите тогава езици. Тяхното разноо-
бразие бе пречка за проповядване на евангелието. Затова Бог по чуден 
начин запълни недостига на апостолите. Светият Дух направи за тях 
това, което те нямаше да постигнат сами цял живот. Сега можеха да про-
повядват евангелските истини навсякъде, говорейки правилно езиците 
на народите, за които работеха. Този чуден дар бе силно доказателство 
за света, че поръчението им носи небесен знак. От този момент нататък 
езикът на учениците бе чист, прост и точен, независимо дали говореха на 
свой или на чужд език.“ Пак там, 19

в.  Какво ни казва Бог относно говоренето на езици? 1 Коринтяни 
14:27, 28, 33 Каква фалшификация на този дар може да бъде видяна 
днес?

      „Някои от тези личности практикуват неща, които наричат дарове 
и казват, че Господ ги е поставил в църквата. Те говорят безсмислици, 
които наричат непознат език. Този език е непознат не само на хората, но 
и за Господа и за цялото небе. Подобни „дарби“ се фабрикуват от хора, 
подпомогнати от големия измамник. Фанатизъм, фалшиво възбуждение, 
фалшиво проповядване на езици и шумни прояви се смятат за дарби, 
които Бог е поставил в църквата Си. Някои са били заблудени по този 
въпрос. Плодовете от всичко това не са никак добри. „По плодовете им 
ще ги познаете.“ Свидетелства, т. 1, 356
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Сряда                                                                                          12 декември 
4. ИЗПЪЛНЕНО ПРОРОЧЕСТВО
а.  Кое събитие предхождаше получаването от учениците силата 
на Светия Дух? Как това беше пророкувано чрез Давид? Деяния 
2:32-36; Псалм 110:1

      „Христовото възнесение към небесата бе знакът, че последователите 
Му трябва да получат обещаното благословение. Ето защо трябваше да 
почакат преди да започнат делото си. Когато Христос влезе през небес-
ните порти, Той бе коронясан сред възхвалата на ангелите. Веднага след 
това тържество Светият Дух се изля върху учениците като щедри потоци 
и Христос бе наистина прославен със славата, която бе имал с Отца от 
вечността. С изливането на Духа на Петдесетницата, небето съобщи, че 
Изкупителят е възцарен. Според обещанието Си Той бе изпратил Све-
тия Дух на последователите Си като знак, че е получил всяка власт на 
небето и на земята и че е помазан да управлява народа Си.“ Деяния на 
апостолите, с. 19

б.  Какъв беше ефектът от активното проповядване на Петър при 
Петдесетницата? Деяния 2:37

     „Някои от слушателите бяха участвали активно в осъждането и разпъ-
ването на Христос. Гласовете им се бяха смесили с виковете на тълпата 
да бъде разпнат. Когато Исус и Варава застанаха пред тях в съдебната 
зала и Пилат попита: „Кого искате да ви пусна…?“, те бяха изкрещели: 
„Не Този, но Варава“ (Мат. 27:17; Йоан 18:40). След като Пилат им го пре-
даде с думите: „Вземете Го вие, разпнете Го, защото аз не намирам вина 
в Него“, „аз съм невинен за кръвта на Този Праведник“, те бяха извикали: 
„Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни“ (Йоан 19:6; Мат. 27:24, 25).
      Сега чуха учениците да заявяват, че разпнатият от тях бе Божият Син. 
Свещеници и управници потрепереха. Угризения и тревоги обхванаха 
народа. „Като чуха това, те,  ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на 
другите апостоли: „Какво да сторим, братя?“ Сред слушателите имаше 
благочестиви евреи, искрени във вярата си. Силата в думите на говори-
теля ги убеди, че Исус е наистина Месия.“ Пак там, с. 20
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Четвъртък                                                                                 13 декември

5.  УДИВИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

а.  Как отговори Петър на искрените запитвания на хората? Деяния 
2:38, 40

      „Покайте се, покайте се“ – това бе вестта, прозвучала от устните на 
Йоан Кръстител в пустинята. Христовата вест към народа бе: „Ако не се 
покаете, всички ще загинете“ (Лук:13:35) и на апостолите бе заповядано 
да проповядват навсякъде за покаяние.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 19

б. Какво изумително събитие преживяха учениците? Деяния 2:41

       „В този паметен случай огромен брой хора, които досега са усмивали 
идеята в такава скромна личност като Исус да бъде Божи Син, се убеж-
даваха напълно в истината и Го приемаха като свой Спасител. Три хи-
ляди души се приобщиха към църквата. Апостолите говореха със силата 
на Светия Дух. Техните думи не можеше да бъдат оспорвани, защото се 
потвърждаваха с могъщи чудеса, извършени от тях чрез изливането на 
Божия Дух.“ История на изкуплението, 174, 175
     „Но Светият Дух с голяма сила внушаваше тези аргументи на сърцата 
им точно по подходящ начин. Те бяха като остри стрели на Всемогъщия, 
убеждаващи ги в ужасната вина, че са отхвърлили и разпънали на кръ-
ста Господа на славата.“ Пак там, с. 175

Петък                                                                                            14 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Колко време прекараха учениците в храма, очаквайки изливане-

то на Духа? Какво отношение имаха?
2. Какво правеха учениците през десетте дни, като очакваха Бог 

да изпълни обещанието Си? Защо бе необходимо това? Какво 
можем да научим от това?

3. Как говоренето на езици помогна на учениците?
4. Коя група хора беше особено убедена, че Исус бе Божият Син? 

Какво запитаха те?
5. Как Светият Дух убеди сърцата им, когато учениците говориха 

на събраните хора?
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     Урок 12                                                                        22 декември 2018 г.

Обещаният късен дъжд
      „Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Гос-

под, Който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева 
всекиму на полето.“ (Зах.10:1)

      „Освежението или Божията сила идва само на онези, които се при-
готвят за това, чрез вършене работата, която Бог иска от тях, именно да 
се очистят от всяка плътска и духовна нечистата, усъвършенствайки се 
в святост със страх от Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 1, 529

Препоръчителни четива: Свидетелства за проповедници, с. 383-389 
(Молете се за късния дъжд)

Неделя                                                                                                 16 декември

1.  ПОСТОЯННО НАПОМНЯНЕ

а.  В кой период от историята на света живеем? 1 Йоаново 2:18; 
Матей 24:4-14, 33

     „Денят на изпита и очистването е точно пред нас. Знамения от най-
изумителен характер се явяват в урагани, торнадо, поройни дъждове, 
произшествия по суша и море, които провъзгласяват наближаването 
края на всичко. Божиите съдби падат върху света, за да може да бъдат съ-
будени за факта, че Христос ще дойде скоро.“ Ривю енд херълд, 8 ноември 1892

б.  Кои  белези сочи апостол Павел? 2 Тимотей 3:1-5

   „Насилие и всякакви по вид престъпления изпълват земята и Сатана 
използва всички възможни средства, за да превърне престъпленията и 
покваряващите грехове в нещо популярно. (…) Умовете им са приучени 
да свикват с греха. Животът на нечестивите и скверните постоянно се 
излага пред тях в ежедневниците. Всяко нещо, което може да предизви-
ка любопитство и да възбуди животинските страсти, им се представя по 
увлекателен и  интересен вид.“ Свидетелства към църквата, т. 3. С. 452
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Понеделник                                                                                     17 декември

2.  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КЪСНИЯ ДЪЖД

а. Какво особено благословение е обещал Бог за последните дни? 
Йоил 2:28, 29

      „Преди Бог да посети за последен път света със Своите съдби, между 
Неговия народ ще стане едно пробуждане в първоначалното благоче-
стие, каквото не е било виждано от апостолската епоха насам. Духът и 
силата на Бога ще бъдат излети над Неговите чада.“ Великата борба, с. 381
      „Дошло е време, когато трябва да очакваме Господ да направи велики 
неща за нас. Усилията ни не бива да намаляват, нито да отслабват. Тряб-
ва да израстваме в благодат и в познаване на Господа. Преди да бъде 
завършено това дело и запечатването на Божия народ да завърши, ние 
ще получим изливането на Божия Дух. Сред нас ще има небесни ангели.“ 
Избрани вести, кн. 1, с. 102
      „Ако това пророчество на Йоил срещна частично изпълнение в дните 
на апостолите, ние живеем в едно време, когато то ще бъде дори по-оче-
видно изявено на Божия народ. Той така ще дари Духа Си на Своя народ, 
че те ще станат светлина сред моралната тъмнина; и голяма светлина 
ще бъде отразена по всички части на света.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1175

б.  Какво се изисква, за да се получи късният дъжд? 1 Петрово 1:13-
17; 2 Петрово 1:2-8

      „Късният дъжд, който прави да узрее земната жетва, представлява 
духовната благодат, която подготвя църквата за идването на Божия Син. 
Но ако не е паднал ранният дъжд, не ще има живот. Зеленото филизче 
не ще се подаде. Ако ранният дъжд не е извършил работата си, късният 
дъжд не може да доусъвършенства семето. Трябва да се появи „първо 
трева, после клас и след това пълно зърно в класа“. Трябва да има едно 
постоянно развитие на християнската добродетел, постоянен напредък 
в християнската опитност. Това трябва да търсим с голямо желание и да 
се стремим твърдо към него, за да красим учението на Христос нашия 
Спасител.“ Свидетелства за проповедници, с. 384
      „Бог може да вдъхне нов живот във всяка душа, която искрено желае 
да Му служи. (…) Господ може да помогне на народа Си да очисти храма 
на душата от всяко осквернение и да поддържа такава тясна връзка с 
Него, че да могат да бъдат участници в късния дъжд, когато той се излее.“ 
Библейски коментар, т. 6, с. 1055
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Вторник                                                                                           18 декември

3.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД РАННИЯ ДЪЖД

а.  Какво трябва да извърши ранният дъжд във всеки вярващ? Де-

яния 3:19, 20

     „Мнозина са пропуснали до голяма степен да получат ранния дъжд. Те 
не са се сдобили с всичките благословения и привилегии, които се крият 
в него. Те смятат и се надяват, че тази липса ще им бъде запълнена от 
късния дъжд. Когато дойде времето за изливането на тази изобилна бла-
годат, те възнамеряват тогава да разгърнат сърцата си, за да я получат. 
Но те правят страшна грешка. Делото, което Бог е започнал в сърце-
то, като му е дал Своята светлина и Своето знание, трябва постоянно 
да продължава. Всеки отделен човек трябва да осъзнае своята нужда. 
Сърцето трябва да е изпразнено от всяко осквернение и очистено, за да 
живее в него Духът.“ Свидетелства за проповедници, с. 384
     „Усещайки безпомощността си, трябва да се възползваме от всички 
дадени ни възможности, за да се сдобием с по-пълноценен опит. Както 
растението пуска корен в почвата, така и ние трябва да пуснем дълбоки 
корени в Христос.  Както растението поема слънчевата светлина, росата 
и дъжда, така и ние трябва да отворим сърцата си за Светия Дух.“ Хри-
стови притчи, с. 33

б. Каква сериозна покана отправя Исус към нас? Марк 13:33

      „Не мога да кажа кога точно ще се излее Светият Дух – кога мощният 
ангел ще слезе от небето и ще се присъедини към третия ангел, за да 
приключи работата за този свят. Вестта ми е, че можем да бъдем в без-
опасност само ако сме готови за небесното освежаване и светилниците 
ни са горящи.“ Избрани вести, т. с. 177
     „Третата ангелска вест прераства във висок вик и вие не трябва да 
се считате освободени от настоящите си задължения и въпреки това да 
подхранвате идеята, че в някакво бъдеще време ще получите голямо 
благословение, когато без усилия от ваша страна, ще настъпи удиви-
телно съживление. (…) Днес трябва да очистите „съдовете си“, за да 
бъдете готови за небесната роса, готови за изливане на потоците късен 
дъжд.  Защото той ще дойде и Божието благословение ще изпълни всяка 
човешка душа, която се е очистила от нечистотата. Нашата задача днес 
е да подчиним душите си на Христос, за да бъдем подготвени за времето 
на освежението от присъствието на Господа – готови за кръщението със 
Светия Дух.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 228
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Сряда                                                                                  19 декември

4. СЕГА Е ВРЕМЕТО

а.  Какъв апел е отправен днес към нас? Осия 10:12; Матей 24:44; 
1 Йоаново 3:3

     „Господ ще дойде скоро и ние трябва да сме подготвени да Го посрещ-
нем с мир. Нека бъдем решени да сторим всичко по силите си, за да пре-
дадем светлината на онези, които са около нас. Не трябва да сме тъжни, 
а весели и всякога трябва да имаме Господ Исус пред себе си. Той идва 
скоро и ние трябва да сме готови и да чакаме Неговото явление. О, колко 
славно ще бъде да Го видими и да бъдем приети като Негови изкупени!“ 
Свидетелства към църквата, т. 8, с. 217
     „Господ идва и ние трябва да бъдем готови! Всеки момент искам Не-
говата благодат – искам дрехата на Христовата праведност. Трябва да 
смирим душите си пред Бога, както никога преди, да дойдем в подножи-
ето на кръста и Той ще вложи думи в устата ни да говорим за Него, дори 
хвала за нашия Бог. (…) Не ще ли Му позволим да обитава в сърцата ни 
чрез вяра, не ще ли се посветим на Бога безрезервно?“ Ривю енд херълд, 4 
март, 1890
      „Ден след ден трябва да търсим просветлението на Божия Дух, за 
да се извърши определеното дело върху душата и характера. О, колко 
много време се пилее в резултат на това, че обръщаме внимание на 
дреболии!“ Избрани вести, кн. 1, с. 177

б.  Какво можем да научим от ранната християнска църква? Деяния 
1:14; 4:32

      „Забележете, че Духът се изля след като учениците бяха в съвърше-
но единодушие, когато не спореха вече за най-високото място. Те бяха 
единодушни, всички различия бяха оставени настрана. Също е и свиде-
телството, което даваха след приемането на Светия Дух. (…) 
    Същото може да бъде и днес. Нека християните отстранят всички 
несъгласия и се предадат на Бога за спасението на погиналото. Нека се 
молят с вяра за обещаното благословение и то ще дойде. Изливането на 
Духа в дните на апостолите беше ранният дъжд и резултатът беше сла-
вен. Късният дъжд обаче ще бъде по-изобилен.  Какво е обещанието за 
тези, които живеят в тези последни дни? – „Върнете се в крепостта, вие 
обнадеждени затворници; още днес възвестявам, че ще ти въздам двой-
но.“ „Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Господ, 
Който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всекиму на 
полето.“ (Захарий 9:12; 10:1).“ Свидетелства към църквата, т. 8, с.13, 14
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Четвъртък                                                                                20 декември

5.  БОЖИЯТ НАРОД В ГОТОВНОСТ

а. Каква настойчива покана отправя Павел към нас? Римляни 13:11, 12

       „Сега е време да се събудим и да положим решителни старания 
за постигане на хармоничен характер. (…) Днес се намираме в крайно 
трудно положение, чакаме и бдим за явяването на Господа. Светът е в 
тъмнина. „Но вие, братя – казва апостол Павел, - не сте в тъмнина, за да 
ви постигне онзи ден като крадец“. Божията цел винаги е била да извади 
светлина от тъмнината, радост от скръбта и почивка от умората на очак-
ващите Го и копнеещи души.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 208      

б. Какво ще отличава Божия народ в последните дни? Йоан 13:34, 35; 
1 Йоаново 3:14

      „Ако Христос живее в нас,  ние ще проявяваме Неговата себеотри-
цателен любов към всички, с които общуваме. Когато виждаме мъже и 
жени, които се нуждаят от състрадание, ние не бива да питаме: Достой-
ни ли са те за това?, а Как мога да им помогна? (…)
     Той, Който отдаде живота Си за избавление на човеците, вижда във 
всяко човешко сърце едно съкровище, което надвишава всяка земна 
цена. От тайната и славата на кръста ние трябва да разберем колко ви-
соко цени Той човешката душа.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 102
    „Христовата любов, любовта на нашите братя ще удостовери пред 
света, че сме били с Исус и сме се учили от Него. Тогава вестта на третия 
ангел ще се извиси като силен вик и цялата земя ще бъде осветлена от 
Господната слава.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 341

Петък                                                                                         21 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо Господ позволява да стават толкова много бедствия?
2. Каква е Божията цел с изливането на Неговия Дух върху наро-

да Си?
3. Какво означава да сме получили ранния дъжд и как това ни при-

готвя да получим късния дъжд?
4. Как можем да се приготвим да срещнем Исус с мир?
5. Кое духовно състояние ще открие, че сме готови за късния 

дъжд?
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   Урок 13                                                                      29 декември 2018 г.

Залогът на нашето наследство
     

    „В Когото, като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Све-

ти Дух, Който е залог на нашето наследство, докато бъде изкупено 
притежанието на Бога – да бъдете за похвала на Неговата слава.“ 
(Ефес. 1:13, 14)

      „С посредничеството и помощта на Светия Дух Бог извършва морал-
но преобразяване в живота на Своите деца – промяна, която ги води до 
подобие на Христос. И когато зовът на последната тръба достигне до 
слуха на мъртвите, които са заспали в Христос, те ще бъдат събудени 
за един нов живот, облечени в дрехата на спасението.“ Поглед нагоре, с. 78

Препоръчвани четива: Ривю енд херълд, 22 октомври 1908

Неделя                                                                                            23 декември

1.  ПЪРВОТО НАСЛЕДСТВО

а. Какво беше нашето божествено наследство при сътворението? 
Битие 1:26, 27; Исая 43:7

      „Когато Адам излезе от ръката на своя Творец, той носеше във фи-
зическото, умственото и духовното си естество, едно подобие на своя 
Създател. „Бог създаде човека по Свой образ“ (Бит. 1:27) и Неговата цел 
беше, че колкото по-дълго живее човекът, толкова по-ясно да отразява 
славата на своя Творец.“ Възпитание, с. 9

б.  Какво също бе включено в първото ни наследство? Битие 2:8

      „Създателят даде на Адам и Ева още един знак за Своята любов 
– специално им приготви за дом градина. (…) Сред градината се нами-
раше дървото на живота, превъзхождащо по слава всички дървета. Него-
вите плодове изглеждаха като ябълки от злато и сребро и имаха сила да 
продължават живота. (…) Адам и Ева имаха свободен достъп до дървото 
на живота. Нито петънце от грях, ни сянка на смърт не замъгляваха пре-
красното творение.“ Патриарси и пророци, с. 17
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Понеделник                                                                              24 декември

2.  ОБЕЩАНОТО СЕМЕ

а.  Какви бяха последиците от греха и какво обещание даде Бог от 
милост, за да ни изкупи? Римляни 3:23; 8:7, 22; Битие 3:15

      „Адам беше като цар над по-нисшите създания и докато беше верен 
на Бога, цялата природа признаваше Неговата власт; но когато той съ-
греши, това владичество му се отне. Бунтовническият дух, на който сам 
той беше дал път, обхвана и цялото животинско царство. По този начин 
не само животът на човека, но и естеството на животните, на горските 
дървета, на полската трева, самият въздух, който той вдишваше, всички 
разказваха печалната история на познаването на злото.“ Възпитание, с. 23
    „Чрез греха божественото подобие бе повредено и почти заличено. 
Физическите сили на човека отслабнаха, умствените му способности 
се намалиха и духовното му зрение се помрачи. Той стана подчинен на 
смъртта“ Пак там, с. 10
    „Когато човекът пристъпи Божия закон, неговата природа стана зла.  
(…)  Ако Бог не беше се намесил, Сатана и човеците щяха да влязат в 
съюз срещу небето и вместо да питаят вражда към Сатана, цялата човеш-
ка фамилия щеше да се съюзи в бунт против Бога.“ Великата борба, с. 416

б.  Кой е обещаното семе (потомък), което ще изкупи човечеството и 
ще възстанови нашата изгубена власт? Галатяни 3:16; Римляни 6:23

      „Но Христос, заплащайки вината за греха чрез Своята жертва, щеше 
не само да изкупи човека, но и да възстанови изгубената му власт. Всич-
ко, провалено от първия Адам, щеше да бъде възстановено от втория.“ 
Патриарси и пророци, с. 33

в.  Как обещаното семе изкупи човечеството? Галатяни 4:4-6; Евреи 
2:14

      „Христос не взе привидно човешко естество; Той наистина го взе. 
Той в действителност притежаваше човешко естество. „Понеже децата 
са същества от общата плът и кръв, то и Той, подобно на тях, взе участие 
в същото.“ Той беше синът на Мария; Той беше семето Давидово според 
човешкия произход.“ Ривю енд херълд, 5 април 1906
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Вторник                                                                                           25 декември

3.  ОБЕЩАНОТО НАСЛЕДСТВО

а.  Кое показва, че наследството, обещано на Авраам и неговите по-

томци, бе вечно? Битие  17:8; Евреи 11:9, 10; 2 Петрово 3:13

      „Езикът не може да опише стойността на безсмъртното наследство.“ 
Свидетелства към църквата, т. 2, с. 31

б.  Кое показва, че наследството включва цялата обновена земя? 
Римляни 4:13 (първата част); Псалм 37:29

      „Великолепната нова земя, с цялата ѝ слава, бе вечното наследство 
на светиите. Царството и властта, и величието на царството по цялото 
небе бе дадено на светиите на Всевишния, за да го притежават завинаги 
– до вечни векове.“ Опитности и видения, с. 227

в.  Чрез кого единствено можем да искаме това наследство и как? 
Галатяни 3:29; Римляни 4:13 (последната част); 1 Петрово 1:3-5

      „Христос трябва да бъде основата на нашата надежда, защото един-
ствено чрез Него можем да бъдем наследници на вечния живот. 
Представено ни е едно безсмъртно наследство при определени ус-
ловия. В този свят ние не можем да наследим едно притежание, освен 
ако имаме право на собственост, което е валидно, и правото ни да го 
наследим трябва също да бъде ясно потвърдено чрез безупречно право 
на собственост. Линията, по която ще дойде небесното наследство, е 
ясно открита в Божието Слово. Трябва да влезем под условията на Авра-
амовия завет, а изискванията са: „Ако сте Христови, то сте Авраамово 
потомство, наследници по обещание.“ Ако сме Христови, правото ни за 
небесното наследство е валидно и в хармония с условията на завета на 
благодатта. Чрез благодатта ще можем да осигурим нашето призвание и 
избор, като заложим на превъзходството на Христос по дух и характер. 
Никой, който не е бил очистен, пречистен, облагороден и осветен,  няма 
да има право на небесното наследство. Тогава нека бъдем усърдни да 
осигурим нашето призвание и избор, за да може да ни бъде даден из-
обилен достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус 
Христос.“ Вестителят, 10 май 1893 
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Сряда                                                                                              26 декември

4.  ЗАЛОГ ЗА НАШЕТО ВЕЧНО НАСЛЕДСТВО

а. Как Светият Дух е залог за нашето вечно наследство? Ефесяни 
1:13 (последната част), 14; 2 Коринтяни 1:22

      „Ефесяни 1:13 (цитирано) Кое е печатът на живия Бог, който се по-
ставя върху челата на Неговия народ? Това е знак, който ангели, но не и 
човешки очи, могат да четат; защото погубващият ангел трябва да види 
този знак на спасение. Интелигентното същество е видяло знака на голгот-
ския кръст в осиновените синове и дъщери на Господа. Грехът от престъп-
ването на Божия закон е отнет. Те са облечени със сватбената дреха и са 
послушни и верни на всички Божии заповеди.“ Ръкописи, т. 21, с. 52
     „Апостол Павел сочи напред към „изкупеното притежание“ (Ефес. 
1:14“. Бог сътвори земята за жилище на святи и щастливи същества. 
(…) Тази цел ще бъде изпълнена, когато обновена чрез Божията сила и 
освободена от грях и скръб, тя ще стане вечна родина на изкупените.“ 
Патриарси и пророци, 33

б. Кое трябва да бъде възстановено днес при приготовлението за 
вечното наследство? Римляни 8:29

      „С приемане човешкото естество, за да може Той да достигне до 
самите дълбини на човешката неволя и мизерия и да издигне човека, 
Христос показа колко цени човешката раса. (…) Само чрез най-ужасната 
борба със силите на Сатана Христос можа да осъществи целта Си за 
възстановяване на почти заличения образ на Бога в човека и поставяне 
Неговия собствен подпис върху челото му.“ Колекция на Паулсън, с. 164
      „Както восъкът приема отпечатъка на печата, така трябва душата да 
приеме отпечатъка на Божия Дух и да запази образа на Христос.“ Мара-
ната, с. 227
     „Чрез евангелието души, които са деградирали и пленени от Сатана 
ще бъдат спасени, за да участват в славната свобода на Божиите сино-
ве. Целта на Бога не е само да освободи от страданието, което е неиз-
бежен резултат от греха, но да спаси от самия грях. Душата, покварена 
и обезобразена, трябва да бъде очистена и преобразена, за да може да 
бъде облечена в „благоволението на Господа нашия Бог“, „съобразени с 
образа на Сина Му“ (Пс. 90:17; Римл. 8:29).“ Отразяване на Христос, с. 377
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Четвъртък                                                                                     27 декември

5.  НАСЛЕДСТВОТО ПОЛУЧЕНО

а. Какво ще направят Бог и Христос, ако позволим на Светия Дух да 
обитава в нас? Римляни 8:11; Йоан 6:40

      „Христос стана една плът с нас, за да станем ние един дух с Него. По 
силата на тази връзка ние ще излезем от гроба не само като изявление 
на Христовата сила, но защото чрез вяра Неговият живот е станал наш. 
Тези, които виждат Христос в истинския Му характер и Го приемат от 
сърцето си, имат вечен живот. Христос живее в нас чрез Духа, а Божият 
Дух приет в сърцето чрез вяра е начало на вечния живот.“ Животът на 
Исус, с. 309

б.  Кога ще стане избавлението на нашето тяло от смъртно в без-

смъртно? Римляни 8:23; Лука 21:28

      „Той (Христос) ще преобрази нашето нищожно тяло и ще го напра-
ви подобно на Своето славно тяло. Смъртната, преходната, лишената 
от прелест, някога опетнена от греха фигура, става съвършена, красива 
и безсмъртна. Всички пороци и безобразности остават в гроба. Отново 
допуснати до дървото на живота от дълго изгубения рай, изкупените ще 
растат докато достигнат до пълния ръст на човешкия род в неговата пър-
воначална слава. Последните останали следи от проклятието на греха 
биват отстранени и верните Христови се явяват в славата на Господа, 
нашия Бог, по дух, душа и тяло, и ще отразяват съвършения образ на 
своя Господ. О, чудесно избавление, тъй дълго лелеяно, тъй дълго оч-
аквано с ревност, но никога напълно разбрано!“ Великата борба, с. 534, 535

Петък                                                                                           28 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. По чий образ бяхме първо сътворени и какво бе нашето наслед-

ство?
2. Опиши Божия план за изкуплението на човечеството.
3. Чрез кого можем единствено да получим безсмъртното наслед-

ство? Как?
4. Как Светият Дух е залог за нашето вечно наследство?
5. Какво включва възстановяването на нашето наследство?          
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Събота,  5 януари 2019 г. е ден за всеобщ 
пост и молитва за лично освещение и за ус-
пеха на Божието дело.

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

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

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

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

            ОКТОМВРИ                   НОЕМВРИ                ДЕКЕМВРИ 
                6 - 18:59 ч.                    4 - 17:17 ч.                 1 - 16:54 ч. 
            13 - 18:48                      11 - 17:09                     8 - 16:53      
            20 - 18:37                      18 - 17:02                   15 - 16:53   
            27 - 18:26                      25 - 16:57                   22 - 16:56 
                                                                                     29 - 17:01
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                      ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

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

   .

         ОКТОМВРИ
    6  1.  Защо грехът бе допуснат                         7
  13  2.  Сътворението                                           15
  20  3.  Изкушението и падението                        22        
  27   БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                    НОЕМВРИ
    3  4.  Планът на изкуплението                            30
  10  5.  Изпитът на Каин и Авел                           36    
  17  6.  Сит и Енох                                                 42
  24  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 

 

                                    ДЕКЕМВРИ
    2   7.  Потопът                                                     49    
    9   8.  След потопа                                              59   
  16  9.  Буквалната седмица                                 62          
   23 10.Вавилонската кула                                    67           
  30  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
   

стр.
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      Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

   ОКТОМВРИ

 

     1     Понеделник Изход 33:14-16 Авакум 3:17-19  
 2 Вторник Йоан 15:5-8 Яков 2:12, 13      
 3 Сряда Исая 33:14-16 1 Коринтяни 3:16, 17  
 4 Четвъртък Неемия 9:12-17 Галатяни 6:2-4   
 5 Петък Псалм 88:1-3, 13 Молитвен час
 6 Събота Лука 1:13-17 Залез: 18:59 ч

     7 Неделя             Псалм 19:13, 14 Йоан 14:27   
    8 Понеделник Второз. 4:39, 40 Исая 54:6-9 
 9 Вторник Неемия 9:19-21 Псалм 22:11, 4, 5  
 10 Сряда Левит 20:22-24, 26 2 Коринтяни 6:3, 4
 11 Четвъртък 1 Коринтяни 4:18-20 Йоан 17:14-21   

 12 Петък Исая 1:15-18 Молитвен час
 13 Събота Исая 62:10-12 Залез: 18:48 ч

 14 Неделя Филипяни 1:9-11 Псалм 7:9, 10   
 15 Понеделник Лука 21:33-36 Матей 28:18-20 
 16  Вторник Йоан 17:14-19 Тит 2:11-14   
 17 Сряда 1 Коринтяни 6:19, 20 Второзаконие 4:7-9  
  18 Четвъртък Колосяни 3:23-25 Галатяни 5:13, 14  
 19  Петък Галатяни 5:16-18 Молитвен час
 20 Събота Исая 29:11-13 Залез: 18:37 ч

 21 Неделя Псалм 18:1, 2 Притчи 3:21-26    
 22 Понеделник Второзаконие 31:8 Псалм  57:1
 23 Вторник Псалм 19:7-11 2 Коринтяни 1:12  
 24 Сряда Плач Еремиев 3:21-25 Псалм 19:164-168  
 25 Четвъртък 1 Йоаново 3:2, 3 Матей 5:43-48
 26 Петък Наум 1:2, 3, 7 Молитвен час
 27 Събота  Лука 1:13-17 Залез: 18:26 ч

 28 Неделя Римляни 13:8-10,  1 Петрово      
   29 Понеделник  Притчи 4:25-27 Лука 11:39-41 
   30 Вторник 1Коринтяни 14:20 Псалм 86:1-8
   31.    Сряда Исая 26:7-9 Плач Еремиев 4:1-4
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          НОЕМВРИ

    Дата        Ден           Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

            
     1 Четвъртък  Римляни 13:11, 12  Псалм 18:28, 30, 31
 2 Петък  Псалм 121:2-8   Молитвен час
 3 Събота  Йоан 17:20-24   Залез: 17:17 ч 

 4 Неделя  Даниил 4:27   1 Йоаново 3:1-3
 5 Понеделник  Псалм 34:8-15   Лука 12:16-21               
 6 Вторник  Галатяни 6:7-10   Еремия 10:19, 23, 24  
 7 Сряда  Лука 8:14, 15   Псалм 17:8, 9, 14, 15
 8 Четвъртък  Второз. 11:16, 18, 19   2 Коринтяни 13:5   
 9 Петък  Евреи 4:1-4   Молитвен час
 10 Събота  1 Петрово 1:17-23   Залез: 17:09 ч

 11 Неделя  Псалм 34:8-10   Деяния 1:7-11  
 12 Понеделник  Ис. Навин 24:15   Псалм 119:143, 144  
   13 Вторник  Псалм 118:5-8   Йоан 15:18, 19  
 14 Сряда  Евреи 13:12-16   1 Йоаново 3:21-24  
 15 Четвъртък  Галатяни 6:7-10   Псалм 119:116, 117  

 16 Петък  Езекиил 37:26-28   Молитвен час 
 17 Събота  Второз. 26:15   Залез: 17:02 ч 

 18 Неделя  Псалм 112:1, 4, 7   Исая 35:3-4   
    19  Понеделник  Псалм 5:1-3, 8   Лука 8:22-26 
 20 Вторник  Галатяни 6:2-5   Пл. Еремиев 3:39-42
 21 Сряда  Марк 3:31-35   2 Тимотей 2:19  

 22 Четвъртък  Псалм 1   Еремия 12:14                        
 23 Петък  Притчи 16:1-3   Молитвен час
 24 Събота  Второз. 31:11-13   Залез: 16:57 ч 
 
 25 Неделя Псалм 20   Притчи 3:21-26  
 26 Понеделник Неемия 9:19-21   Исая 44:3, 21, 22    
  27 Вторник Йоан 8:2-11   Лука 11:27, 28 
 28 Сряда     2 Петрово 3:3-10   Матей 13:36-40 
 29 Четвъртък 2 Петрово 3:17-18   Псалм 119:76, 77
 30 Петък  Йоан 12:35, 36   Молитвен час
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  ДЕКЕМВРИ

    Дата      Ден            Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение
 1 Събота Псалм 73:1-3,17-19,28 Залез: 16:54 ч. 
   
  2 Неделя Псалм 118:1-6 Агей 1:5-7, 9, 10       
  3   Понеделник Римляни 8:26-28 Колосяни 3:1-3  
     4      Вторник Йоан 8:31, 32 Лука 17726-30                 
     5      Сряда Второз. 33:26-28 Римляни 8:38, 39
    6  Четвъртък Римляни 12:21 Псалм 28:7-9      

  7  Петък 1 Летописи 16:19-25 Молитвен час
 8 Събота Числа 6:24-26 Залез: 16:53 ч. 
 

 9 Неделя 2 Коринтяни 9:6-11 1 Петрово 2:9                 
   10  Понеделник Йоан 12:35, 36 Матей 25:41   
   11 Вторник Псалм 16:7-9 Еремия 8:4-6  
 12 Сряда Римляни 2:6-11 Псалм 34:6-9   
 13 Четвъртък Ефесяни 2:8-10 Пл. Еремиев 3:21-25  
 14  Петък Пл. Еремиев 3:27-33 Молитвен час
 15 Събота Второз. 26:16-19 Залез : 16:53 ч.

 16 Неделя Псалм 34:1-7 Еремия 31:25, 26           
 17 Понеделник 1 Царе 2:2, 3 Псалм 18:25-28
 18  Вторник Псалм 28:2, 7, 9 2 Солунци 2:13-17  
 19 Сряда Филипяни 4:4-7 Псалм 66:16-20  
 20  Четвъртък Псалм 119:36-38 Еремия 14:19-22
 21 Петък 2 Коринтяни 5:9, 10 Молитвен час
 22 Събота Псалм 15 Залез: 16:56 ч.

 23 Неделя Йоан 12:35, 36 4 Царе  17:6-9, 15    
 24 Понеделник 4 Царе 17:19, 20 Левит 20:22-24, 26 
    25     Вторник 4 Царе 17:38-41 1 Петрово 2:9, 10
    26     Сряда Псалм 34:8, 9 Марк 12:28-33  
   27  Четвъртък Матей 25:34-40 Псалм 119:58-62  
 28 Петък Второз. 10:20, 21 Молитвен час 
 29  Събота Псалм 100 Залез: 17:01 ч.

 30 Неделя Римляни 13:11-14 Псалм 90:9, 12  
 31 Понеделник Псалм 144:12, 15             1 Царе 7:3, 4, 12
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p

p p

p p

6 октомври

3 ноември
 за литература 

за мисионските полета

2 декември

за проекта 
на Скофилдската църква, 
Австралия
(с. 6)

за църквата
в Мейдън, 
Северна Каролина, САЩ

Дарения от
първата събота

(с. 27)

(с. 48)


