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Събота, 1 октомври 2022 г. е ден за всеобщ пост за молитва за 
лично освещение и за успеха на Божието дело.

Предговор
      Времето ни изтича! Повече от 160 години тази стара планета е узряла за 
завръщането на Христос със слава в облаците. На какво трябва да се фоку-
сираме в този последен час? Със сигурност върху Небесният Ханаан -  и как 
да подготвим себе си и други да бъдем там.
       Нашата тема за изучаване за това тримесечие е продължение на „Настой-
ници в последните дни“. Когато беше на земята, Исус срещна човек, който 
претендираше, че е спазил всичките десет заповеди още от младостта си. 
„Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: „Едно не ти достига: иди, про-
дай всичко, което имаш, и дай на бедните, и ще имаш съкровище на небето; и 
ела, и Ме следвай” (Марк 10:21).      
      Събираме ли съкровище на небето? Или, подобно на богатия млад начал-
ник, може външно да спазваме десетте заповеди, докато ни липсва истинска 
сърдечна служба за Учителя? Всичко, което Бог ни е дал, принадлежи на Него 
и ние трябва да се погрижим за това преди нашето благодатно време да при-
ключи. И все пак, „без послушание и всеотдайна любов дори и най-големите 
приноси са твърде малки, за да бъдат представени на Притежателя на всичко” 
(Свидетелства към църквата, т. 3, с. 57). Божията цел е Неговите деца да побе-
дят егоизма и да изпълнят плана Му за евангелизиране на земята. Сега Той 
подготвя един народ да върши тази работа - и тя ще бъде извършена незави-
симо дали всеки ще се възползва или не от привилегията да бъде включен.
       „Бог призовава хора, които да занесат предупреждението до заспалия 
свят, мъртъв в престъпленията и греховете си. Призовава към доброволни 
приноси онези, чиито сърца са в делото, които чувстват бреме за душите - да 
не погинат, но да имат вечен живот. Сатана си играе с живота на човешките 
души. Старае се да осигури средства, с които да ги обвърже, така че да не 
могат да бъдат използвани за напредъка на мисионските начинания. Ще ос-
танем ли безразлични към неговите измами? Ще му позволим ли да притъпи 
сетивата ни?“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 377, 378
      За какво да трупаме съкровища? Да бъдат пометени от пламъците на 
последния ден? Ще трупаме ли злато и сребро, за да бъдат свидетели против 
нас в съда – за да ядат плътта ни като огън? Ще се прилепим ли към прите-
жанията си, докато паднат в ръцете на враговете ни? Идва времето, когато 
пазителите на заповедите не ще могат нито да купуват, нито да продават. От 
каква полза ще ни бъдат тогава къщи и земи, банков капитал и стоки? Сега 
е моментът да поставим нашите съкровища там, където те ще бъдат вечно 
сигурни. (. . . ) Това, което даваме за Божията кауза, става наше завинаги. 
Христос казва: „Събирайте си съкровища на небето“ (Матей 6:20). Само те, от 
всичко, което притежаваме, са наистина наши. Всичко, което трупаме на 
земята, най-накрая ще трябва да го оставим. Само това, което даваме за 
Христос, можем да вземем със себе си във вечния свят.“ Ревю енд херълд, 
6 декември 1887 г.  
                         Съботно-училищен отдел към Генералната конференция 
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                                                                             Събота, 1 октомври 2022 
Дарения от първата събота
за централа на Боливийската уния
     
 Боливия е държава без излаз на 
море в западно-централния регион 
на Южна Америка, граничеща на се-
вер и изток с Бразилия, на юг с Параг-
вай и Аржентина, а на запад с Чили 
и Перу. Въпреки че е разположена в 
тропическа зона, Боливия има широк диапазон от температури поради 
различните височини, намиращи се тук - с температури, вариращи от 
тези, които обикновено се срещат в екваториалните равнини, чак до 
арктическия студ. 
     Тук живеят над 11,5 милиона жители на площ от 5 479 квадратни 
мили (1 099 милиона квадратни километра).   
      Населението на Боливия е мултикултурно; основният говорим език е 
испански (88,4%) като майчин език, следван от вторите езици на някои 
от коренното население: кечуа (25%), аймара (11%), гуарани (1%) и дру-
ги (4%) ) - включително 34 допълнителни местни езика. 
      Понастоящем Боливия е светска държава, която гарантира на на-
рода си свобода на поклонение. Вестта на ЦАСДРД пристига тук през 
1940-те. С годините делото се развива бързо, като част от Южноамери-
канския съюз заедно с Аржентина, Чили, Парагвай и Уругвай. От 1994 г. 
делото в Боливия се разрасна достатъчно, за да образува отделна уния 
– Боливийска уния, която започна да действа в град Санта Круз де ла 
Сиера. Тъй като делото продължава да напредва, сега виждаме необ-
ходимостта от изграждане на нова централа в град Кочабамба. Имайки 
предвид тази цел, братята, заедно със Съвета на Боливийската уния 
придобиха голям парцел земя, който един от нашите братя щедро дари 
специално за тази цел. 
      За да строим, ще имаме нужда от любезната помощ на нашите братя 
по целия свят. Предварително ви благодарим за любезния ви принос 
към развитието на Божието дело тук в Боливия. Те са сред онези, за 
които е писано, „в католическите страни на Европа и Южна Америка, 
в Китай, в Индия, в морските острови и във всички тъмни кътчета на 
земята Бог има избрани люде, които ще излъчват светлина в тъмнина-
та, разкривайки ясно на един отстъпил свят преобразяващата сила на 
послушанието към Божия закон.“  Пророци и царе, с. 100
       Молим, протегнете вашата помощна ръка днес. Господ да ви бла-
гослови!
                          Вашите братя и сестри от Боливийската уния

               Урок 1  1 октомври 2022
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     Урок 1                                                                                1 октомври 2022 г.

Създателят и Собственик
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ:  Достоен си, Господи наш и Боже наш, да 
приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради 
Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. (Откровение 
4:11)

      „Йехова, Вечният, Самосъществуващият, Несътвореният, Който сам 
е Източник и Поддържител на всичко, единствен има право на върховна 
почит и поклонение.“ Патриарси и пророци, с. 202

Препоръчвано четиво: Избрани вести, кн. 1, с. 267-271 (42. Божието от-
кровение)

Неделя                                                                                   25 септември

1. СЪЗДАТЕЛ И ПОДДЪРЖИТЕЛ

а. Какво трябва да осъзнаем, гледайки великолепния блясък на сът-
ворението? Псалм 19:1-3; Исая 40:18, 21, 22, 26

Псалм 19:1-3:   Небесата разказват славата Божия и просторът из-
вестява делото на ръцете Му. 2 Ден на ден казва слово; и нощ на нощ 
изявява знание.3 Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им,
Исая 40:18, 21, 22, 26: И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво по-
добие ще сравните с Него? … 21 Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ли 
ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли раз-
брали. 22 Онзи, Който седи над кръга на земята, пред Когото жителите 
й са като скакалци, Който простира небето като завеса, и го разпъва 
като шатър за живеене…26 Дигнете очите си нагоре та вижте: Кой 
е създал тия светила, и извежда множеството им с брой? Той ги вика 
всичките по име; чрез величието на силата Му, и понеже е мощен във 
власт, ни едно от тях не липсва.

      „(Псалм 19:1-3) Възможно е някои да предположат, че тези велики неща 
в природния свят са Бог. Те не са Бог. Всички тези чудеса в небето само 
вършат определената им работа. Те са Господни средства. Бог е Управни-
кът, както и Творецът на всички неща.“ Избрани вести, кн. 1, с. 270

б. Кой аспект от Божието всемогъщество ни засяга всеки ден? Деяния 
17:24-29
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      „Физиката на човека се наблюдава от Бога, но тя не е като часовник, 
който само се навива и се оставя да работи сам. Сърцето бие удар след 
удар, тялото диша дъх след дъх, но цялостната физика е под Божие на-
блюдение. (…) Всеки удар на сърцето, всеки дъх е чрез силата на Този, 
Който вдъхна в ноздрите на Адам жизнено дихание – дъха на вечно при-
състващия Бог, великия АЗ СЪМ.“ Пак там, с. 271

Понеделник                                                                           26 септември

2. ДОСТОЕН ЗА ПОЧИТ

а. Кои факти показват, че Бог е единствен по рода си, заслужаващ 
нашето постоянно поклонение? Псалм 33:6-9; Еремия 10:9-13 

Псалм 33:6-9: Чрез словото на Господа станаха небесата и чрез диша-
нето на устата Му цялото им множество.7 Той събра като куп мор-
ските води, тури бездните в съкровищници.8 Нека се бои от Господа 
цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители 
на вселената.9 Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

Еремия 10:9-13: Сребро изковано в плочи се донася от Тарсис и злато 
от Офир, изделие на художник и на златарски ръце, - синьо и мораво 
за облеклото им, всецяло изработка на изкусни хора.10 Но Господ е ис-
тинският Бог, живият Бог и вечният Цар. От Неговия гняв земята се 
тресе, и народите не могат да устоят пред негодуванието Му.11 (Така 
ще им речете: Ония богове, които не са направили небето и земята. Да! 
Те ще изчезнат от земята и изпод това небе).12 Той направи земята 
със силата Си, утвърди света с мъдростта Си, и разпростря небето с 
разума Си.13 Когато издава гласа Си водите на небето шумят, и Той из-
дига пари от краищата на земята; прави светкавици за дъжда, и изважда 
вятър от съкровищата Си.

      „Изискванията на Бог да Му се покланяме и да Го почитаме над езиче-
ските богове се основават на истината, че Той е Творецът и всички съще-
ства Му дължат съществуването си.“ Патриарси и пророци, с. 223
      „Божеството е ангажирано в поддържане на всичко сътворено. Същата 
ръка, която поддържа планините и ги балансира, ръководи световете в 
тайнствения им път около слънцето. (…)
      Бог дава на материята качества, с които да осъществи плановете Си. 
Той използва Свои начини, за да направи така, че растителността да раз-
цъфне. Изпраща роса, дъжд слънчева светлина, за да може зеленината да 
поникне и да се разпростре като килим по земята, а храстите и плодните 
дръвчета да напъпват и да дават цвят и плод.“ Избрани вести, кн. 1, с. 270

               Урок 1  1 октомври 2022                Урок 1  1 октомври 2022
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б. Какви въпроси трябва да ни вдъхновяват с благоговение към Бога? 
Йов 11:7; 38:1-7 По какъв начин благоговението към нашия Създател 
може да повлияе на нашето спасение?

Йов 11:7:  Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да из-
дириш Всемогъщия напълно? 

38:1-7:  Тогава Господ отговори на Иов из бурята и каза:2 Кой е тогава 
този, който помрачава Моя съвет с неразумни думи? 3 Опаши сега кръ-
ста си като мъж, и ще те попитам; и ти ми изявявай.4 Где беше ти, 
когато основах земята? Извести, ако си разумен:5 Кой определи мер-
ките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея? 6 На какво се 
вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,7 Когато 
звездите на зората пееха заедно, и всичките Божии синове възклицава-
ха от радост?

      „Божественото вдъхновение задава много въпроси, на които и най-
мъдрият учен не може да отговори. Тези въпроси не ги задава, допускайки, 
че можем да отговорим, но да обърнат вниманието ни към дълбоките тай-
ни на Бога и да направят така, че човеците да знаят, че тяхната мъдрост 
е ограничена; че в обикновените неща на ежедневния живот има тайни, 
които надминават схващането на ограничените умове; че Божиите съдби 
и намерения са неизследими. Неговата мъдрост е непостижима. За да се 
открие на човека, Той се загърна в гъст облак от тайнственост.
      Божието намерение е да открие Себе Си повече, отколкото вече е откри-
то на човека. Ако хората можеха напълно да разберат пътищата и делата 
на Бога, не биха вярвали в Неговата безкрайност. Неговата мъдрост, разум 
и цели не може да бъдат схванати от човек. „Колко са неизследими пъти-
щата Му!“ (Римл. 11:33). Неговата любов никога не може да бъде обяснена 
чрез природните закони. Ако беше възможно, не бихме чувствали нужда 
да Му поверим интереса на душите ни. Скептиците отказват да вярват, 
понеже с ограничените си умове не могат да схванат безграничната сила, 
чрез която Бог открива Себе Си на човеците. Дори механизмът на човеш-
кото тяло не може да бъде напълно разбран. То представя тайни, които 
объркват и най-интелигентния.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1141

Вторник                                                                                  27 септември

3. ИСТИНСКО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

а. Какво Бог винаги е искал от нас да разберем по отношение собстве-
ността на притежаваното? Псалм 50:7, 10-12 
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               Урок 1  1 октомври 2022
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Псалм 50:7, 10-12:  7 Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще 
заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз…10 Защото Мои са всичките 
горски зверове, и добитъкът, който е по хиляди хълмове.11 Познавам 
всичките планински птици и полските зверове са в ума Ми.12 Ако ог-
ладнеех, не щях да кажа на тебе; защото Моя е вселената и всичко що 
има в нея. 

      „Господ искаше да научи израилтяните да поставят във всичко на първо 
място Него. Така им напомняше, че Бог е собственик на техните ниви, ста-
да и черди, че Той изпраща слънчевата светлина и дъжда, благодарение 
на които жетвата се развива и узрява. Всичко, което притежаваха, беше 
Божие.“ Деяния на апостолите, с. 151
     „Нашите тела принадлежат на Бога. Той плати цената за изкупление на 
тялото, тъй както за душата. „Не сте свои си. Защото сте с цена купени. 
Затова прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии“ (1 Кор. 
6:19, 20). „Тялото не е за блудодеяние, но за Господ и Господ е за тялото“ 
(ст. 13). Създателят бди над човешката машина, запазвайки я в движе-
ние. Ако това не е под Неговата постоянна грижа, пулсът нямаше да бие, 
дейността на сърцето би спряла, мозъкът не би вършил вече своята част.“ 
Съвети върху здравето, с. 586

б. Докъде се простира Божията собственост? Псалм 24:1, 2; Второза-
коние 10:14 Какво означава това за нас? Откровение 4:11

Псалм 24:1, 2:  Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и 
тия, които живеят в нея. 2 Защото Той я е основал върху моретата и 
затвърдил върху водите.
 
Второзаконие 10:14: Ето, небето на небесата, земята и всичко що е 
на нея принадлежи на Господа твоя Бог,

Откровение 4:11:  Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, 
слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля 
всичко е съществувало и е било създадено.

      „Размислете, че има само един Собственик на вселената и че всеки 
човек със своето време, интелект, средства принадлежи на Единствения, 
Който е платил откуп за душата му. Бог има справедливи претенции да 
изисква постоянна служба и върховна любов. Божията воля, а не личното 
ви удоволствие трябва да бъде вашият критерий.“ Избрани вести, кн. 2, с. 147
      „Не трябва да забравяме, че ние сме в служба на Бог и че Той ни при-
тежава, и Той притежава света. Въпреки че всички сме бедни и неспособ-
ни да вършим големи неща, Господ призовава всяка душа да практикува 
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себеотрицание в това време на недостиг и да може да дава, не с неохота 
или по необходимост, но с весела благодарност за Божия неизказан дар.” 
Ревю енд херълд, 21 август 1894 г.
      „Които имат постоянното съзнание, че стоят в тази връзка с Бога, няма 
да поставят в стомаха си храна, която угажда на апетита, но уврежда хра-
носмилателните органи. Няма да покваряват Божията собственост, като се 
отдават на лоши навици на ядене, пиене и обличане. Ще имат голяма гри-
жа за организма си, осъзнавайки, че трябва да правят това, за да работят 
в сътрудничество с Бога. Той желае да бъдат здрави, щастливи и полезни. 
Но за да бъдат такива, трябва да поставят волята си на страната на Него-
вата воля.“ Детско водителство, с. 209

Сряда                                                                                        28 септември

4. КОЙ ИМА ГОСПОДСТВО

а. На кого Бог повери господството над Своите земни блага? Битие 
1:26-28  Защо това е чест за човешкия род? Псалм 8:1-9

Битие 1:26-28:  И Бог каза: „Да създадем човека по Нашия образ, по 
Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, 
над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по зе-
мята“.27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; 
мъж и жена ги създаде.28 И Бог ги благослови. И рече им Бог: „Плодете 
се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте 
над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, 
което се движи по земята.“  

Псалм 8:1-9:  Иеова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по 
цялата земя. Ти си поставил славата Си над небесата. 2 Из устата на 
младенците и сучещите укрепил Си сила поради противниците Си, за 
да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. 3 Когато гледам Тво-
ите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си 
отредил, 4 казвам си: Що е човек та да го помниш? Или човешки син та 
да го посещаваш? 5 А Ти си го направил само малко по-долен от ангели-
те, и със слава и чест си го увенчал. 6 Поставил си го господар над де-
лата на ръцете Си; всичко си подчинил под нозете му, 7 всичките овце 
и говеда, още и животните на полето, 8 въздушните птици, морските 
риби и всичко, що минава през морските пътища. 9 Иеова, Господи наш, 
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!

      „Този, Който установи звездните светове във висините и обагри с пре-
възходно умение полските цветя, Който изпълни земята и небето с чудеса-
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та на Своята сила, създаде и венеца на Своето творение и го постави за 
управител на съвършената земя – сътвори същество, достойно за ръката, 
дала му живот.  Родословието на нашия род, както е дадено по боговдъх-
новение, проследява произхода ни назад не до развитие от бактерии, ме-
котели и четириноги, а до великия Създател. Макар направен от пръст, 
Адам беше Божи Син“ (Лука 3:38).“ Патриарси и пророци, с. 15

б. Поради грехопадението на Адам с какво се похвали измамникът 
пред Христос? Лука 4:5, 6

Лука 4:5, 6:  Тогава като Го възведе (на една планина) на високо и Му 
показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му 
рече: 6 „На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защо-
то на мене е предадена, и аз я давам комуто ща).“

в. Кога господството на Христос над тази планета ще бъде напълно 
възстановено? Даниил 7:13, 14, 26, 27; Михей 4:8; Откровение 11:15

Даниил 7:13, 14, 26, 27:  Гледах в нощните видения, и ето, един като 
човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и 
доведоха го пред Него.14 И Нему се даде владичество, слава и царство, 
за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото влади-
чество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му 
е царство, което няма да се разруши… 26 Но когато съдилището ще 
заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят 
до край. 27 А царството и владичеството, и величието на царствата, 
които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите 
на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките 
владичества ще служат и ще се покоряват.

Михей 4:8: И ти, крепост на стадото, укрепление на сионовата дъще-
ря, в тебе ще се върне предишната власт. Да! ще дойде царството на 
ерусалимската дъщеря.

Откровение 11:15:  И като затръби седмият ангел, станаха силни гла-
сове на небесата, които казваха: „Световното царство стана царство 
на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.“

      „Когато Сатана заяви на Христос, че царствата и славата са предадени 
на него и ги дава на когото иска, той каза само част от истината. Влади-
чеството на Сатана бе онова, което той бе изтръгнал от Адам, но Адам бе 
заместник на Създателя. Той не бе независим владетел. Земята е Божия и 
Той е поверил всичко на Своя Син. Адам бе подвластен на Христос. Когато 
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Адам предаде владичеството си на Сатана, Христос все още оставаше 
законният Владетел. Затова Господ бе казал на Навуходоносор: „Всевиш-
ният владее над човешкото царство и го дава комуто иска.“ (Дан. 4:17). 
Сатана може да си служи с незаконно спечелената си власт само според 
както Бог би му позволил.“ Животът на Исус, с. 90
      „Христос, както ни описва това пророк Даниил, ще приеме от Стария по 
дни „власт, слава и царство“. Той ще получи Новия Йерусалим, столицата 
на Своето царство „приготвен като невяста, пременена за мъжа си“ (Дан. 
7:14; Откр. 21:2). След като е приел царството, Той ще дойде в славата Си 
като Цар на царете и Господар на господарите, за да избави народа Си, 
който ще насяда на „трапезата с Авраам, Исаак и Яков в небесното цар-
ство“ (Мат. 8:11; Лука 22:30), за да вземе участие в сватбеното пиршество 
на Агнеца.“ Великата борба, с. 350

Четвъртък                                                                          29 септември

5. ПОВЕРЕНОТО НАСТОЙНИЧЕСТВО

а. Когато ни е поверена някаква степен на власт - голяма или малка - в 
кое увещание трябва да се вслушаме? Второзаконие 8:11-18

Второзаконие 8:11-18:  Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и 
да не престъпваш заповедите Му, съдбите Му и повеленията Му, които 
днес ти заповядвам, 12 да не би, като ядеш и се наситиш и построиш 
добри къщи и живееш в тях, 13 и като се умножат говедата ти и овци-
те ти и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко що 
имаш, 14 тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя 
Бог, Който те е извел из Египетската земя, из дома на робството; 15 
Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше го-
рителни змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из 
кременливия камък; 16 Който те храни в пустинята с манна, храна коя-
то не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи 
добро в сетнините ти; 17 и да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ 
и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 18 Но да помниш 
Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш 
богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, 
както прави днес.

      „Трябва да считаме себе си за настойници на Господната собственост, 
а Него за върховен Собственик, на Когото дължим всичко и пред Когото ще 
даваме сметка.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 448, 449

б. Коя вест има специална сила в тези последни дни, точно преди 
завръщането на нашия Господ? Лука 19:11-13
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Лука 19:11-13:  И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, 
защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство 
щеше веднага да се яви. 12 Затова каза: „Някой си благородник отиде 
в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне. 13 И 
повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: ,Тър-
гувайте с това докле дойда.’

      „Бог ни нарича слуги, което подсказва, че сме наети от Него, за да из-
вършим определена работа и да понесем известни отговорности. Заел ни 
е известен капитал, който да вложим. Той не е НАША собственост и ние 
ще разгневим Бога, ако трупаме от благата на нашия Господ или ги харчим, 
както ни харесва. (…)
      Всеки върнат на Господа талант ще бъде прегледан много внимателно. 
Делата и поверените средства на Божиите слуги няма да бъдат смятани за 
нещо маловажно. Всеки ще получи лично внимание и ще му бъде поискан 
отчет за поверените таланти, независимо дали ги е умножил или е злоу-
потребил с тях. Дадената награда ще бъде съразмерна с умножаването 
на талантите. Отреденото наказание ще бъде в съответствие с лошото им 
използване. (…)
      Талантите са в ръцете ни. Ще ги използваме ли за Божия слава или ще 
злоупотребим с тях? Можем да ги употребим днес, защото благодатното 
ни време може да приключи утре и докладът ни да е запечатан завинаги.“ 
Свидетелства към църквата, т. 2, с. 542

Петък                                                                                      30 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кои факти разкриват, че нашият Създател е и наш Поддържител? 
2. Защо само Бог е достоен да бъде обожаван?
3. Как трябва да отговорим, когато осъзнаем, че Бог притежава всич-

ко и че е поверил управлението на земята на хората? 
4. Какво трябва да разберем относно узурпираната власт на Сатана?
5. Какво изкушение идва, когато са ни поверени блага?
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    Урок 2                                                                                 8 октомври 2022 г.

Върховният Дарител
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Всяко дадено добро и всеки съвършен 
дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, 
или сянка от промяна. (Яков 1:17)

      „Бог е любов. Както светлината се излъчва от слънцето, така се излъчва 
от него любов, светлина и радост над всички Негови творения. Той е щедър 
и непрекъснато ни облива със Своята любов.“ Мисли от планината на блажен-
ствата, с. 83

Препоръчвано четиво: Съвети към домоуправителите, с.71 (От „Бог е 
сложил ръка върху всички неща“  до края), Божията удивителна благодат, 
с. 62

Неделя                                                                                        2 октомври

1. ОТЛИЧИЯ НА БОЖИЯ ХАРАКТЕР

а. След като дари живот на човешкия род, какво друго даде Бог? Би-
тие 2:7, 15 Защо това е благословение за нас? Еклисиаст 5:12, 18

Битие 2:7, 15:  И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъ-
хна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа....15. 
И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я 
обработва и да я пази.

Еклисиаст 5:12, 18: Сънят на работникът е сладък, малко ли е ял, или 
много; а пресищането на богатия не го оставя да спи… 18 Ето какво 
видях аз за добро и прилично: Да яде някой и да пие, и да се наслаждава 
от благото на всичкия си труд, в който се труди под слънцето, през 
всичките дни на живота си, които му е дал Бог. Защото това е дялът му.  

      „Адам не трябваше да бездейства. Веднага след като бе създаден, 
беше му дадена неговата му работа. Той трябваше да намери работа и 
щастие, като се грижи за нещата, които Бог е създал, и в отговор на него-
вия труд неговите нужди трябваше да бъдат изобилно снабдени от плодо-
вете на Едемската градина.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 273, 274

б. Кои ежедневни доказателства разкриват изобилната Божия любов 
към нас? Псалм 36:5-9; Плач Еремиев 3:22, 23; Деяния 14:17
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Псалм 36:5-9: Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността 
Ти до облаците.6 Правдата Ти е като великолепните планини; съдбите 
Ти са бездна голяма. Ти, Господи, запазваш човеци и животни.7 Колко е 
скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада при-
бягват под покрова на крилата Ти.8 Ще се напояват от най-доброто 
на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.9 
Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим свет-
лина.
Плач Еремиев: 3:22, 23: Че по милост Господна ние не се довършихме, 
понеже не чезнат щедростите Му. 23 Те се подновяват всяка заран; 
голяма е Твоята вярност.
Деяния 14:17: Ако и да не е преставал да свидетелствува за Себе Си, 
като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове и родовити вре-
мена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.

      „Ние сме Му задължени за всеки миг от съществуването ни и за всички 
удобства в живота.“ Съвети към домоуправители, с. 14
      „Господ е дал Своя живот на дърветата и лозята на Своето творение. 
Неговото слово може да увеличи или намали плода на земята. Ако хората 
отворят разума си, за да разберат връзката между природата и естеството 
на Бог, ще бъдат чути верни признания за силата на Създателя. Без живо-
та на Бог природата би умряла. Неговите творчески дела са зависими от 
Него. Той дарява животворни свойства на всичко, което природата произ-
вежда. Трябва да разглеждаме дърветата, отрупани с плодове, като дар от 
Бога, точно толкова, колкото ако Той постави плода в ръцете ни.“ Издигнете 
Го, с. 62

Понеделник                                                                              3 октомври

2. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДАР

а. Кой е най-големият от Божиите дарове? Йоан 3:16; Ефесяни 2:4-7

Йоан 3:16: Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот

Ефесяни 2:4-7: Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата лю-
бов, с която ни възлюби,5 даже, когато бяхме мъртви чрез престъплени-
ята си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),6 и, като ни 
съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;7 за 
да показва през идните векове премногото богатство на Своята благо-
дат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
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      „Съкровищата на Евангелието, Пътят, Истината и Животът бяха сред 
тях (еврейския народ), но те отхвърлиха най-големия дар, който Небето 
може да дари.“ Пътят към Христа, с. 55
       „Сърцето на Бог копнее за Неговите земни деца с любов, която е по-
силна от смъртта. С отдаването на Своя Син Той изля  над нас цялото небе 
в единствения дар. Животът, смъртта и ходатайствената служба на Спа-
сителя, службата на ангелите, умоляванията на Духа, работата на Отец, 
Който действа над и чрез всички тях, неспиращият интерес на небесните 
същества – всичко това е поставено в служба на човешкото изкупление.“ 
Пак там, с. 19
     „Христос ни е купил с цената на Своята кръв. Той е платил парите за 
нашето изкупление и ако искаме да хванем съкровището, то е наше чрез 
безплатния дар на Бог.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 186

б. Когато следваме Христос, какъв дар обещава Отец на Своя Син? 
Йоан 6:37-39; 17:24 Защо този факт трябва да насърчава всички? Яков 
1:17, 18

Йоан 6:37-39: Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който 
дойде при Мене никак няма да го изпъдя;38 защото слязох от небето не 
Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.39 И ето во-
лята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя 
нищо, но да го възкреся в последния ден.
17:24: Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, 
за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди 
създанието на света.

Яков 1:17, 18: Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза 
от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промя-
на.18 От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за 
да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.

      „Ние никога не можем да пресметнем колко много Бог обича хората. 
Вселената е пълна с доказателства за Неговото неизмеримо благоволе-
ние. Христос има право на всичко в този свят. „Всичко Ми е предадено от 
Отца Ми“, каза Той (Лука 10:22). „Всичко, което има Отец, е Мое.“ „Даде ми 
се всяка власт на небето и на земята“ (Йоан 16:15; Матей 28:18). Всичко 
на небето и на земята е в Негова служба. Най-големият дар на небесната 
любов не бе Той да бъде затворен в лоното на Отец, но да даде Христос на 
нуждаещите се човешки същества. „Христос е пълен с благодат и истина. 
Той е всичко и във всичко.“ Тогава нека никое човешко същество не прие-
ма за себе си слава. Славата трябва да се дава на Божия Син. Сега и зави-
наги Той трябва да получава всичкото хваление.“ Писма от Батъл Крийк, с. 65
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      „Исус ни обича, понеже ние сме подарък, даден Нему от Отец, награда 
за Неговия труд. Той ни обича като Свои деца. Четецо, той обича и теб. 
Небето не е в състояние да даде нещо по-велико, по-добро от това.“ Живо-
тът на Исус, с. 393
      „Твоя привилегия е да уповаваш в любовта на Христос за спасение в 
най-пълния и най-сигурния смисъл; да можеш да кажеш Той ме обича, Той 
ме приема; аз ще уповавам на Него, защото Той даде живота Си за мен. 
Нищо друго не прогонва съмнението така, както когато се идва в контакт с 
характера на Христос.“ Свидетелства за проповедници, с. 392

Вторник                                                                                     4 октомври

3. КОЙ Е ХРИСТОС?

а. Когато почитаме небесния Отец като Създател, какво трябва също 
да разберем и относно Исус Христос? Евреи 1:1-3; Йоан 1:1-3

Евреи 1:1-3: Бог Който при разни частични съобщения, и по много на-
чини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 2 в края 
на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,3 Който, бидейки сияние на Негова-
та слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши (чрез Себе Си) очищение на 
греховете, седна отдясно на Величието на високо,

Йоан 1:1-3: В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото 
бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко това чрез Него стана; и без 
Него не е ставало нищо от това, което е станало.

    „Щом като Христос е създал всичко, Той е съществувал преди всичко. 
Думите, изречени във връзка с това, са толкова решителни, че никой не 
трябва да се съмнява. Христос беше Бог по същество и в най-висшия сми-
съл. Той беше с Бог от цяла вечност, Бог над всички, благословен навеки.” 
Издигнете Го, с. 16
      „Христос, Словото, единородният Божи Син, беше едно с Вечния Баща 
– едно в природа, в характер и в проявите си – единственото същество 
в цялата вселена, което беше напълно посветено във всички планове и 
намерения на Бога.  Чрез Христос действаше Отец при сътворението на 
всички небесни същества. „Чрез Него е създадено всичко, което е на небе-
сата… било престоли, било началства, било власти“ (Кол. 1:16). И цялото 
небе засвидетелстваше вярност и послушание на Христос и на Отец.“ Ве-
ликата борба, с. 406

б. На какво основание Христос има право на нашето поклонение и 
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ученичество? Ефесяни 3:9; Филипяни 2:5-10

Ефесяни 3:9: И да осветлявам всичките в наредбата относно тайна-
та, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко,
Филипяни 2:5-10: Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа 
Исуса;6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твър-
до да държи равенството с Бога, 7 но се отказа от всичко, като взе на 
Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 8 и, като се 
намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, 
даже смърт на кръст.9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари 
името, което е над всяко друго име;10 така щото в Исусовото име 
да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните 
същества,
   
     „Най-големият дар, който Бог можеше да даде на хората, беше даден в 
дара на Неговия възлюбен Син. Апостолът казва: „Който не пощади Своя 
собствен Син, но Го предаде за всички нас, как няма да ни подари и всичко 
с Него?“ (Римляни 8:32) Нищо не бе задържано в резерв. Второ благодатно 
време никога няма да бъде предоставено. Ако неизказаният Божи дар не 
доведе човека до покаяние, няма нищо, което някога да подвижи сърцето 
му. Няма сила, държана в резерв, която да въздейства върху ума му и 
да възбуди неговата чувствителност. Целият характер на Бог се разкри в 
Неговия Син, целият спектър от възможностите на небето е показан на 
човека чрез приемането на Сина на Безкрайния. Пътят за завръщането на 
човека при Бога и небето няма прегради. Показани са несравнимите дъл-
бини на любовта на Спасителя; и ако това изявление на Божията любов 
към човешките деца не надделее, за да привлече хората към Него, няма нищо, 
което някога ще може да ги привлече.“ Знамения на времето, 30 декември 1889 г.
      „Пишейки чрез Светия Дух, апостол Павел заявява следното за Хрис-
тос: „Чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и което е на 
земята, видимо и невидимо. (…) Всичко чрез Него и за Него е създадено; и 
То е преди всичко и всичко чрез Него се държи“ (Кол. 1:16, 17). Ръката, коя-
то държи световете в пространството, която поддържа реда и неуморната 
дейност на всички неща в Божията вселена, е ръката, която бе прободена 
на кръста заради нас.“ Възпитание, с. 140

Сряда                                                                                          5 октомври

4. НЕБЕСЕН ПРИНЦИП

а. Коя основна идея трябва да научим от примера на земния живот на 
Христос? Лука 22:27 (последната част); Евреи 5:8; 12:2, 3
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Лука 22:27:   Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, 
или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз 
съм всред вас, като онзи, който слугува.

Евреи 5:8:  Ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, 
което пострада.
12:2, 3: Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като 
презря срама и седна отдясно на Божия престол.3 Защото размисле-
те за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против 
Себе Си, та да ви не дотяга и да не ставате малодушни,  

      „Спасителният план се основава на жертвата. Исус напусна царските 
дворове и стана беден, за да можем чрез Неговата бедност да станем бо-
гати. Всички, които споделят това спасение, откупено за тях чрез безкрай-
но голямата жертва на Божия Син, ще следват примера на своя Образец. 
Христос бе главният Крайъгълен камък и ние трябва да строим върху тази 
Основа. Всеки трябва да притежава дух на себеотрицание и саможертва. 
Христовият живот на земята бе несебелюбив; беше белязан със смирение 
и жертвоготовност.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 370

б. В какъв смисъл трябва радостно да следваме примера на Христос 
за жертва? 1 Петър 2:21; Римляни 12:1, 2

1 Петрово 2:21: Защото и на това сте призовани; понеже и Христос по-
страда за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;
 
Римляни 12:1, 2:  И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да 
представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, 
като ваше духовно служение.2 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.

      „Христос пожертва всичко за човека, за да му помогне да спечели не-
бето. Сега падналият човек трябва да покаже, че ще пожертва всичко свое 
заради Христос и за спечелването на  вечната слава. Онези, които осъз-
нават величието на спасението и неговата цена, никога няма да роптаят, 
че трябва да преживеят сълзи и че борбите и въздържанието са част от 
християнския живот. Пак там, с. 461, 462
       „Той (Христос) изостави славата, владичеството и богатството и потър-
си погиващите в греха. Смири се и прие нашите немощи, за да може да 
ни издигне до небето. Животът Му се характеризираше със себепожертву-
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вателност себеотрицание и безкористна благотворителност. Той е нашият 
образец. (…) Ти… подражаваш ли на Образеца?“ Пак там, т. 2, с. 444, 445
       „Думите „Вие не сте свои, защото сте били с цена купени“ (1 Коринтяни 
6:19, 20), трябва да бъдат окачени в залата на паметта, за да можем да ос-
ъзнаем Божието право върху нашите таланти, нашето имущество, нашето 
влияние, лична служба. Трябва да се научим как да се отнасяме към този 
Божи дар, в ума, в душата, в тялото, за да можем като купено притежание 
на Христос да Му служим със здравословна наслада.“ Медицинска служба, 
с. 276

Четвъртък                                                                              6 октомври

5.  ДАДЕНА Е БЛАГОДАТ

а. Какво е благодат - и защо е съществена за нашето спасение? Рим-
ляни 5:6-9; Ефесяни 2:8, 9

Римляни 5:6-9: Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежно-
то време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери 
някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне 
някой да умре за благия);8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в 
това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. 9 Много 
повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим 
от Божия гняв чрез Него.

Ефесяни 2:8, 9: Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 
сами вас; това е дар от Бога; 9 не чрез дела, за да се не похвали никой.              
   
      „Благодатта е незаслужена милост. Вярващият се оправдава, без да 
има някаква заслуга, без да има какво да предложи на Бога. Той се оп-
равдава чрез изкуплението, намиращо се в Исус Христос, Който стои в 
небесните дворове като заместник и гарант на грешника.“ Избрани вести, кн. 
1, с. 367
      „(Спасителната) благодат е достатъчна да покори греха.“ Вярата, чрез 
която живея, с. 87

б. Как трябва да отговорим на Божията изобилна благодат? Ефесяни 
2:10; Тит 2:11-14

Ефесяни 2:10: Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса 
за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Тит 2:11-14:  Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички-
те човеци, 12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните 
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страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия 
свят,13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия ве-
лик Бог и Спасител Исус Христос, 14 Който даде Себе Си за нас, за да 
ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое прите-
жание, ревностни за добри дела.

      „Но дали добрите дела нямат никаква реална стойност? Нима грешни-
кът, който безнаказано извършва грях всеки ден, получава от Бога същата 
благосклонност като този, който с вяра в Христос се опитва да върши до-
бри дела? Писанието отговаря: „Защото сме Негово творение, създадени 
в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“
      В божествения Си план и в резултата на милостта Си господ е направил 
така, че добрите дела да бъдат възнаградени. Ние сме приети единствено 
благодарение на Христовите заслуги. Милостивите дела и благодеянията, 
които вършим, са плод на вярата. Те се превръщат в благословение за 
нас, защото хората ще бъдат възнаградени според делата си.
      Благоуханието на Христовата заслуга прави добрите ни дела прием-
ливи за Бога, а благодатта ни дава възможност да вършим добри дела, за 
които Господ ще ни възнагради.“ Пак там, кн. 3, с. 169
      „Нито едно от добрите ти дела не могат да те спасят, но същевременно 
няма да е възможно да се спасиш без добри дела. Всяка жертва за Хрис-
тос ще бъде печалба за вечността.“ Пак там, с. 123

Петък                                                                                         7 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Назови някои семпли Божии дарове, дадени от дните на Едем.
2. Как най-големият Божи дар включва едно взаимоотношение?
3. Защо е важно за нас да разберем кой всъщност е Христос?
4. Кой основен принцип лежи в основата на целия спасителен план?
5. Как Божията благодат влияе върху нашата подготовка за Небето?
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    Урок 3                                                                            15 октомври 2022 г.

Всичко на олтара
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Да възлюбиш Господ твоя Бог с цялото си 
сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. (Марк 
12:30)

    „Цялото същество – сърце, душа, ум и сила – трябва да бъде употребено 
за Божия служба. Какво е оставено, което не е посветено на Бог?“ Ревю енд 
херълд, 6 ноември 1900

Препоръчвано четиво: Опитности и видения, с. 207 – 209 (Алчност)

Неделя                                                                                       9 октомври

1. МОТИВ ЗА СЛУЖЕНЕ

а. Кои аспекти на ученичеството често се пренебрегват от мнозина, 
които изповядват, че следват Христос? Марк 8:34; Йоан 15:19, 20

Марк 8:34: И повика народа заедно с учениците Си и рече им: „Ако иска 
някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме 
следва.“
Йоан 15:19, 20: Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а 
понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви 
мрази.20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от 
господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето 
учение, и вашето ще пазят.

      „Малцина желаят да подражават на преживените от Него ужасни ли-
шения, страдания и гонения и да споделят част от изморителната работа 
за довеждане на души до светлината. Малцина следват примера Му за 
усърдни чести молитви към Бога за сила да понасят изпитанията в този 
живот и да изпълняват ежедневните си задължения. Христос е начинате-
лят на нашето спасение и чрез страданията и жертвата Си Той е дал при-
мер на всичките Свои последователи: бденето, молитвата и неотслабва-
щите усилия са необходими, ако желаят правилно да представят любовта в 
сърцето Му към падналото човечество.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 539

б. Какъв контраст съществува между истинската и фалшивата служ-
ба? Йов 31:24-28; 29:11-16 Защо трябва да преразглеждаме мотивите 
си?
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Йов 31:24-28: Ако съм турял надеждата си в злато, или съм рекъл на 
чистото злато: Ти си мое упование.25 Ако съм се веселил, защото 
богатството ми бе голямо, и защото ръката ми бе намерила изоби-
лие;26 Ако, като съм гледал слънцето, когато изгряваше, или луна-
та, когато ходеше в светлостта си, 27 Се е увлякло тайно сърцето 
ми, И устата ми са целували ръката ми; 28 И това би било безза-
коние, което да се накаже от съдиите, защото бих се отрекъл от 
вишния Бог. 
29:11-16: Ухо, като ме чуеше, ублажаваше ме, и око, като ме виждаше, 
свидетелствуваше за мене; 12 защото освобождавах сиромаха, който 
викаше, и сирачето, и онзи, който нямаше помощник.13 Благословение-
то от този, който бе близо до загиване, идеше на мене; и аз веселях 
сърцето на вдовицата.14 Обличах правдата, и тя ми беше одежда; мо-
ята правдивост ми беше като мантия и корона.15 Аз бях очи на слепия, 
и  нозе на хромия.16 Бях баща на сиромасите; изследвах делото на непо-
знатия мене.

     „При мнозина боклукът на света е запушил каналите на душата. Его-
измът е контролирал ума и е деформирал характера. Ако животът беше 
скрит с Христос в Бога, Неговата служба нямаше да бъде тежка работа. 
Ако цялото сърце беше посветено на Бога, всички биха намерили нещо, 
което да вършат и биха желали да участват в работата. Те щяха да сеят 
при всички води, молейки се и вярвайки, че плодът ще се появи.” Ревю енд 
Хералд, 19 декември 1878 г.

Понеделник                                                                            10 октомври

2. ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ УЧЕНИЯ

а. Какъв нещастен контраст съществува между самия Христос и мно-
го от претендиращите, че са Негови последователи днес? Филипяни 
2:5-8, 21

Филипяни 2:5-8, 21: Имайте в себе си същия дух, който беше и в Хрис-
тос Исус;6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва 
твърдо да държи равенството с Бога,7 но се отказа от всичко, като 
взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;8 и, като 
се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, 
даже смърт на кръст… 21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, 
което е Исус Христово.
      „Планът за спасението е основан върху саможертвата – така обширна, 
дълбока и възвишена, безмерна. Христос не изпрати ангелите Си в този 
паднал свят, оставайки на небето. Но Той сам дойде като бездомен, поне-
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се унижения. Стана човек на скърби и привикнал на печал, сам взе нашите 
беззакония и понесе слабостите ни. И отсъствието на себеотрицание в 
сърцата на онези, които твърдят, че Го следват, Бог вижда като отричане 
от християнското име. Тези, които изповядват, че са едно с Христос, а за-
доволяват егоистичните си желания за богатство и скъпи дрехи, мебели 
и храни, са християни само по име. Да бъдеш християнин означава да 
бъдеш подобен на Христос.
      Колко са верни думите на апостола: „Защото всички търсят своето, а не 
Христовите неща“. Много християни не действат, както подобава на името, 
което носят. Те  постъпват така, сякаш никога не са чули, че изкупителният 
план струва безкрайно скъпо. Главната им цел е да се прославят пред 
света. Те приемат неговите форми и церемонии и се стремят да живеят 
в дух на себеугаждане. Следват своите собствени цели старателно като 
светските хора, но отказват да положат усилия за установяване на Божие-
то царство.“ Съвети към домоуправителите, с. 40

б. Кой небесен принцип Христос изисква от всички Свои последова-
тели днес? Защо? Матей 16:24-26

Матей 16:24-26: Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дой-
де след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така 
нека Ме последва.25 Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; 
а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.26 Понеже какво ще 
се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво 
ще даде човек в замяна на живота си?

     „Които искат да спечелят благословението на освещението, трябва пър-
во да се научат какво значи саможертва. Христовият кръст е централният 
стълб, на който виси „една вечна тежина на слава“. „Ако иска някой да 
дойде след Мене - казва Христос, - нека се отрече от себе си, нека дигне 
кръста си, и така нека Ме последва“ (2Кор. 4:17; Мат. 16:24). Благоуханието 
на нашата любов към ближния разкрива любовта ни към Бога. Търпелива-
та служба дава мир на душата.“ Деяния на апостолите, с. 253
      „Ние трябва да упражняваме същата себепожертвувателност, която Го 
накара да предаде Себе Си на кръстна смърт, за да направи възможно за 
човешките същества да имат вечен живот. Във всичките ни изразходвания 
на средства трябва да се стремим да изпълняваме целта на Този, Който е 
алфата и омегата на всеки християнски труд.
      В Господната каса трябва да сложим всичките средства, които можем 
да спестим. За тези средства викат нуждаещи се, необработени полета.“ 
Свидетелства към църквата, т. 9, с. 34
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Вторник                                                                                   11 октомври

3. УЧЕНЕ ОТ АПОСТОЛИТЕ

а. Каква беше тайната на пламенната любов на апостол Павел към 
душите на мъже и жени? 2 Коринтяни 4:15-18; 5:14, 15

2 Коринтяни 4:15-18: Защото всичко това е заради вас, тъй щото бла-
годатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи 
благодарението, за Божията слава. 16 Затова ние не се обезсърчаваме; 
но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се 
подновява.17 Защото нашата привременна лека скръб произвежда все 
повече и повече една вечна тежина на слава за нас,18 които не гледаме 
на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а неви-
димите вечни. 
5:14, 15: Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме 
така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели;15 и че 
Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, 
Който за тях е умрял и възкръснал.

      „Как могат тези, за които Христос е пожертвал толкова много, да се 
радват егоистично на даровете Му? Неговата любов и себеотрицание са 
безподобни и когато се влеят в опитността на последователите Му, по-
следните ще уеднаквят интересите си с тези на своя Изкупител. Задачата 
им ще бъде да съградят Христовото царство. Ще посветят себе си и при-
тежанията си на Него и ще ги употребят така, както делото изисква. (…)
      Любовта на Исус в душата ще се проявява чрез думи и дела. Царството 
на Христос ще бъде поставено над всичко. Егоизмът ще бъде предаден в 
жертва на Божия олтар. Всеки, който е наистина едно с Него, ще чувства 
същата любов към душите, която накара Божия Син да напусне царския 
Си трон, Своя възвишен пост и заради нас да стане беден, за да може чрез 
Неговата бедност ние да се обогатим.“ Съвети към домоуправители, с. 40, 41

б. За коя тенденция апостол Йоан предупреждава вярващите - и как 
това може да се отнася за нас? 1 Йоан 2:15-17

1 Йоан 2:15-17: Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби 
някой света, в него няма любов към Отца.16 Защото всичко що е в све-
та, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на 
живота, - не е от Отца, но е от света;17 и светът преминава, и него-
вите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

      „Като изповядващи се за християни, какво вършим? Навсякъде около 
нас душите, близо до домовете ни и тези далече, загиват в греховете си, 
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непредупредени, необгрижени. Всеки ден минаваме покрай онези, които 
са без надежда и без Бог в света, и никога не отваряме устата си, за да им 
кажем за Христос и Неговата любов. Едно светско увлечение държи мъже 
и жени омагьосани. (. . .) Воините на Христовия кръст трябва да подвижат 
небето с молитвите си, че Бог да подейства, за Неговата сила да сътруд-
ничи с човешкия деятел, за да достигне хората там, където са.“ Ръкописи, 
т. 8, с. 95
      „Докато мнозина чакат да се отстрани всяка пречка, в света умират 
души без надежда и без Бога. Много, страшно много хора заради светски 
успех, заради придобиване на знания по различни науки ще се осмелят да 
отидат в опасни за здравето области, в страни, където смятат, че могат да 
намерят търговски успех. Но къде са мъжете и жените, които ще оставят 
дома си и ще се преместят със семействата си в области, в които има нуж-
да да се занесе светлината на истината, да се даде пример на ония, които 
ще видят в тях Христови представители?“ Съвети към домоуправителите, с. 41

Сряда                                                                                        12 октомври

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЯРАТА

а. Какво трябва да характеризира нашата вяра като служители на 
Христос? Защо? Ефесяни 6:6-8 

Ефесяни 6:6-8: Не работете само пред очи като човекоугодници, но 
като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля; 7 и слугу-
вайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;8 понеже знаете, че 
всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото 
върши.

      „Няма ли опасност скъпоценното, безсмъртно наследство да бъде за-
тъмнено от безстойностното съкровище на земята? Има опасност вашата 
полезност да бъде унищожена, вярата ви отслабена, храмът на душата 
ви да бъде осквернен от купувачи и продавачи.” Ревю енд херълд, 19 юни 1888

б. Защо Христос повтори десетата заповед през време на Своята 
служба? Изход 20:17; Лука 12:15 Какво е Божието лекарство, което 
да ни даде възможност да победим ужасния грях на егоизма? Евреи 
12:2, 3

Изход 20:17: Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената 
на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито 
осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Лука 12:15: И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; 
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защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Евреи 12:2, 3: Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на 
вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, 
като презря срама и седна отдясно на Божия престол.3 Защото раз-
мислете за Този, Който издържа от грешните такова противоречие 
против Себе Си, та да ви не дотяга и да не ставате малодушни,

      „Христос е нашият пример. Той даде живота Си в жертва за нас и из-
исква и ние да отдадем своя живот в жертва за другите. Така можем да 
отхвърлим егоизма, който Сатана постоянно се опитва да вложи в сърцата 
ни. Този егоизъм е смърт за всяко благородство и може да бъде победен 
само чрез изявяване на Божията любов към нашия ближен. Исус няма да 
позволи един грешен човек да влезе в небесните дворове. Никой алчен не 
може да премине през вратите от скъпоценни камъни, защото всяка алч-
ност е идолопоклонство.“ Съвети към домоуправителите, с. 31, 32
      „Постоянната  себеотрицателна благотворителност е Божието лекар-
ство против разяждащите грехове алчност и ламтеж. Бог е създал систе-
матичната благотворителност, за да поддържа делото Си и да облекчава 
участта на страдащите и нуждаещите се. Той е определил даряването да 
стане навик, за да може да противодейства на опасния и измамен грях 
алчност. Продължителното даване убива алчността. Според Божия ред си-
стаматичната благотворителност има за цел да откъсне съкровищата от 
алчния толкова бързо, колкото биват събирани, и той да ги върне на Гос-
под, Комуто принадлежат. (…)
      Така богатството прави човека егоист и трупането подхранва алчността. 
Тази злина става толкова голяма, колкото повече се упражнява. Бог позна-
ва опасността и ни е дал предпазни средства, за да предотврати падение-
то ни. Той изисква от нас постоянно да практикуваме благотворителност, 
за да може силата на навика за вършене на добри дела да отслаби силата 
на навика, тласкащ ни в обратната посока. (…)
      Посредством редовно упражняване благотворителността се разширя-
ва и укрепва, докато стане принцип, който владее душата. Изключително 
опасно за духовността е да се допусне егоизмът и алчността да намерят 
място в сърцето.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 528

Четвъртък                                                                            13 октомври

5. ПЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ

а. Как може да бъдем насърчени чрез примера на ранните християни 
в Македония? 2 Коринтяни 8:1-5

2 Коринтяни 8:1-5: При това, братя, известявам ви Божията благодат, 
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дадена на църквите в Македония,2 че, макар и да търпят голямо 
утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха 
повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.3 Защото 
свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън 
от силата си,4 като ни умоляваха с голямо настояване, относно това 
даване, дано да участват и те в служенето на светиите.5 И те не само 
дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по 
Божията воля, на нас;

     „Почти всички македонски вярващи бяха бедни откъм благата на този 
свят, но сърцата им бяха препълнени с любов към Бога и към Негова-
та истина и даваха с радост за подкрепа на евангелието. Когато дарбите 
в езическите църкви се събираха за поддържане на еврейските вярващи, 
щедростта на християните в Македония бе посочена за пример.“ Деяния на 
апостолите, с. 154

б. Как Христос обобщи нашия дълг като вярващи? Марк 12:29-31 Как-
во става, когато прилагаме този принцип в ежедневната практика? 
Матей 7:24, 25

Марк 12:29-31: Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ на-
шият Бог е един Господ;30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си 
сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".31 А ето 
втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе 
си". Друга заповед по-голяма от тия няма.

Матей 7:24, 25: И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, 
ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на кана-
ра;25 и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устре-
миха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

     „Цялото същество трябва да бъде посветено в служба на Учителя.“ Бю-
летин на Генералната конференция, 16 април 1901 г.
      „Никой не може да бъде наистина едно с Христос, да прилага Неговите 
уроци, да е приел Неговия хомот на въздържание, без да е осъзнал това, 
което никога не би могъл да изрази с думи. Ще му идват нови и богати 
мисли. Умът му ще получава просветление, волята му - решителност, съ-
вестта – чувствителност и въображението – чистота. Сърцето ще става 
по-меко, мислите – по-духовни, а службата – по-Христоподобна. В живота 
му ще се наблюдава нещо, което думите на могат да изразят – истина, 
вярност, любящо посвещение на сърцето, ума и душата, както и сила да 
работи за Учителя.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 403, 404
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Петък                                                                                       14 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как животът на Йов отразява Христовия Дух?
2. Коя обща тенденция трябва да преодолеем, ако искаме да бъдем 

победители?
3. Какво ни учат Павел и Йоан относно култивирането на вечни цен-

ности?
4. Защо алчността е толкова пагубна за душите ни?
5. Как се възнаграждава службата от все сърце, дори в този земен 

живот?
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    Урок 4                                                                           22 октомври 2022 г.

Като за Господа
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Онези, които любя, Аз ги изобличавам и 
наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. (Откровение 3:19)

      „Всички дадени от Бога привилегии са Негови средства да възпламенят 
духа, да придадат ревност на усилията и енергия за осъществяване на 
святата Му воля.“ Патриарси и пророци, с. 241

Препоръчвано четиво: Колпортьорска служба, с. 154, 155

Неделя                                                                                      16 октомври

1. НЕОБХОДИМО Е НОВО ОТНОШЕНИЕ

а. Какво трябва да научим от предупреждението на Христос срещу 
роптаенето и полусърдечното служене? Матей 25:14, 15, 18, 24–30

Матей 25:14, 15, 18, 24-30:  Защото е както, когато човек при тръг-
ването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15 
На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според 
способността му; и тръгна… 18 А този, който получи единия, отиде 
разкопа в земята, и скри парите на господаря си… 24 Тогава се прибли-
жи този който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, 
че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръс-
кал; 25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш 
своето.26 А Господарят му в отговор каза: „Зли и лениви слуго, знаел 
си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;27 ти, 
прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дой-
дех, щях да взема своето с лихва.28 Затова, вземете от него таланта и 
дайте го на този, който има десет таланта.29 Защото на всекиго, кой-
то има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от 
него ще се отнеме и това, което има.30 А тоя безполезен слуга хвърле-
те във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

     „Колко много чувстват както слугата с единия талант, че Господ е един 
строг господар, който жъне, където не е сял, и събира, където не е пръс-
кал. Този възглед по въпроса е заблуда на нечестивия; защото какво има-
ме, което не сме получили? „Защото всичко е от Тебе и от Твоето даваме 
на Тебе“ (1 Летописи 29:14), трябва да бъде езикът на нашите благодарни 
сърца.“ Ревю енд хералд, 12 юни 1888 г.
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б. Кои предупреждения на Христос се отнасят с особена сила за тези 
последни дни от земната история? Матей 24:12; Откровение 2:4

Матей 24:12: Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мно-
зинството ще охладнее.
Откровение 2:4: Но имам това против тебе, че си оставил първата 
си любов.

      „Всеки от църковните членове трябва да се грижи старателно непри-
ятелите на нашата вяра да нямат случай да тържествуват злорадо над 
техния начин на живот или за тяхното състояние на отстъпление. Някои 
са похабили своето влияние, докато с малко себеотрицание, сериозност 
и усърдие биха били сила на страната на доброто. Това усърдие няма да 
дойде без усилия, без сериозни борби.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 277

Понеделник                                                                             17 октомври

2. РЕВНОСТ: КАЧЕСТВО, КОЕТО СЕ ТЪРСИ 

а. Как Библията описва жизненоважното значение на ревността за 
Бога? Псалми 42:1; 84:2 Ако това качество липсва в нас, как можем да 
го придобием? Еремия 29:13

Псалм 42:1:  Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми 
въздиша за Тебе, Боже. 
84:2: Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърце-
то ми и плътта ми викат към живия Бог.
Еремия 29:13:  И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потър-
сите с цялото си сърце.

     „Има много хора, които не дават категорични доказателства, че са верни 
на своя кръщелен обет. Ревността им е охладена от формалност, светски 
амбиции, гордост и себелюбие. Понякога чувствата им се вълнуват, но те 
не падат върху скалата, Христос Исус. Те не идват при Бога със сърца, 
които са съкрушени в покаяние и изповед. Онези, които преживяват делото 
на истинското обръщане в сърцата си, ще разкриват плодовете на Духа в 
живота си.” Свидетелства за църквата, т.. 9, с. 155 (англ.)
      „Нуждаем се от пост, смирение и молитва заради линеещата ни ревност 
и чезнещата духовност.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 500

б. Какво е обещанието за всички, които копнеят да станат Христопо-
добни? Матей 5:6 Защо опитността на Яков е така ценна за нас? Битие 
32:24-30
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Матей 5:6: Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото 
те ще се наситят.
Битие 32:24-30: А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до 
зазоряване, 25 който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на 
бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше 
с него.26 Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото се зазори. 
А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме благословиш.27 
А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков.28 А той рече: Няма да 
се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с чо-
веци и си надвил.29 А Яков го попита, като рече: Кажи ми, моля, твоето 
име. А той рече: Защо питаш за моето име? И благослови го там.30 И 
Яков наименува мястото Фануил, защото, си казваше: Видях Бога лице 
с лице и животът ми биде опазен.

      „Бог очаква благочестие, себеотрицание, саможертва, състрадание към 
човека и ревност към Бога. Той копнее да види в човека дълбок копнеж на 
душата да спаси ближния си от неверие и гибел.” Знамения на времето, 15 
февруари 1899 г.
       „С великата истина, която имахме привилегията да приемем, трябваше 
и можехме чрез силата на Светия Дух да станем живи канали на светлина. 
Тогава можехме да се приближим до умилостивилището; и виждайки дъга-
та на обещанието, да коленичим с разкаяни сърца и да търсим небесното 
царство с духовен стремеж, което ще донесе своята награда. Ще я вземем 
със сила, както направи Яков. Тогава нашата вест ще бъде Божията сила 
за спасение.” Отразяване на Христос, с. 217
     „Идете в тайната си стаичка и там насаме се молете на Бога: „Сърце 
чисто сътвори вътре в мене, о, Боже, и дух нов обнови вътре в мен.“ Бъ-
дете искрени и сериозни. Усърдната молитва е много успешна. Борете се 
в молитва подобно на Яков. Агонизирайте. Исус в градината пусна пот от 
кръв; така и вие трябва да се потрудите. Не напускайте стаичката си, до-
като не се почувствате силни в Бога; и след това бдете, и докато бдите и 
се молите ще можете да отблъсквате злите нападки на Сатана и Божията 
благодат ще може да се яви във вас.“ Вест към младите, с. 92

Вторник                                                                                  18 октомври

3. РЕВНОСТ В ДЕЙСТВИЕ 

а. Какво можем да научим от издържаните борби и победите, спечеле-
ни чрез вярно свидетелстване за Бога? Еремия 20:8-11; Деяния 4:14-20

Еремия 20:8-11: Защото отворя ли уста, не мога да не викам; трябва 
да викам: Насилство и грабеж! Защото словото Господно ми става При-
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чина за позор и присмех цял ден. 9 Но ако река: Няма да спомена за Него, 
нито ще продумам вече в името Му, тогава Неговото слово става в 
сърцето ми като пламнал огън затворен в костите ми; уморявам се да 
го задържам, но не мога.10 Защото чух клевета от мнозина; навсякъде 
е трепет; Обвинявайте! и ние ще го обвиним, - думат всички, с които 
аз живеех в мир, които гледат да се спъна. „Може би той ще се помами 
в някаква погрешка, Та ще надмогнем над него и ще си му отмъстим.“ 11 
Но Господ е с мене като мощен и страшен защитник. Затова гонители-
те ми ще се спънат и не ще надмогнат; Те ще се посрамят много, защо-
то не постъпиха разумно; срамът им ще бъде вечен, няма да се забрави.

 Деяния 4:14-20: А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха 
какво да противоречат.15 Затова, като им заповядаха да излязат вън 
от синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки:16 Какво да сторим 
на тия човеци, защото на всичките ерусалимски жители е известно, че 
бележито знамение стана чрез тях; и не можем да го опровергаем.17 
Но за да се не разнася повече между людете, нека ги заплашим, та да не 
говорят вече никому в това име.18 Прочее, те ги повикаха та им заръ-
чаха да не говорят никак нито да поучават в Исусовото име.19 А Петър 
и Иоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не 
Бога, разсъдете;20 защото ние не можем да не говорим това що сме 
видели и чули.

     „Толкова силна беше съпротивата срещу Еремиевата вест, толкова 
често той беше осмиван и подиграван, че каза: „Няма да спомена за Него, 
нито ще продумам вече в името Му“ (Еремия 20:9). Така е било винаги. По-
ради огорчението, омразата и противопоставянето, проявени срещу Божи-
ето слово, изречено в порицание, много други Божии пратеници вестители 
са решили да постъпят така, както реши Еремия. Но какво направи този 
Господен пророк след решението си? Колкото и да се опитваше, той не 
можа да запази мира си. Щом се намереше в събранията на народа, откри-
ваше, че Господният Дух е по-силен от него.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1156
    „Ревност за Бога и за Неговото дело подтикват учениците да свиде-
телстват за евангелието с могъщество. Няма ли подобна жар да запали 
и нашите сърца да разкажем с решителност историята на изкупителната 
любов на Христос, и то разпнат. Това е привилегията на всеки християнин 
– не само да очаква, но и да ускори идването на Спасителя.“ Деяния на апос-
толите, с. 271

б. Кой тип опитност трябва да се отрази в нас? Псалм 119:137-140; 
1 Йоан 3:1-3

Псалм 119:137-140:  Праведен си Ти Господи; прави са и Твоите съд-
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би.138 Постановил си свидетелствата Си, с правда и превъзходна вяр-
ност.139 Моята ревност ме изяде, защото противниците ми забравиха 
Твоите думи.140 Твоето слово е добре пречистено, затова слугата Ти 
го обича.

1 Йоан 3:1-3:  Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии 
чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не 
позна.2 Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво 
ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, за-
щото ще Го видим както е. 3 И всеки, който има тая надежда на Него, 
очиства себе си, както е Той чист.

      „Старейшината Лоубъроу беше ревностен работник в каузата. Цялото 
му сърце беше в работата. Той влезе (. . .) в ново поле на работа и беше 
готов да се постави в най-скромното положение, да търпи всякакви лише-
ния, да икономисва, да живее евтино и бедно, да работи от рано до късно 
за нови души. . . ”  Ръкописи, т. 21, с. 246
      „Ако църквата облече дрехата на Христовата правда, като се отдръпне 
от съюза си със света, пред нея ще разсъмне светъл и славен ден. Божи-
ето обещание за църквата ще остане твърдо завинаги. Той ще я направи 
вечно съвършенство, радост за много поколения. Истината, минаваща по-
край онези, които я презират и отхвърлят, ще триумфира. Макар поняко-
га явно да се бави, нейният напредък никога не е бил възпиран. Когато 
Божията вест срещне съпротива, Той ѝ дава допълнителна сила, за да 
се придобие по-голямо влияние. Надарена с божествена енергия, ще си 
пробива път през най-здравите бариери и ще победи всяка трудност.“ Дея-
ния на апостолите, с. 271

Сряда                                                                                         19 октомври

4. ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛЕ НАПРАВЛЯВАНА РЕВНОСТ

а. Кои са някои начини, по които може да сме застрашени да се заблу-
дим поради погрешно усърдие? Римляни 10:1–3; 1 Коринтяни 10:23

Римляни 10:1–3: Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към 
Бога е за спасението на Израил.2 Защото свидетелствам за тях, че те 
имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.3 Понеже, 
ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, 
те не се покориха на правдата от Бога.

1 Коринтяни 10:23: Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е 
позволено, но не всичко е назидателно.
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     „Когато хора, на които им липсва Духът и силата Божии, навлязат в ново 
поле, те започват да осъждат другите деноминации, смятайки, че така 
могат да убедят другите в истината – като им посочват противоречията в 
популярните църкви. В някои случаи може да изглежда необходимо да се 
говорят такива неща, но като цяло това създава единствено предразсъ-
дъци срещу нашето дело и запушва ушите на мнозина, които иначе биха 
слушали истината. Ако тези учители бяха тясно свързани с Христос, щяха 
да притежават небесна мъдрост и да знаят как да подхождат към хората.“ 
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 500

б. Какво беше погрешното с фалшивата ревност на Ииуй? 4 Царе 
10:16-19, 28-31

4 Царе 10:16-19, 28-31: Дойди с мене та виж ревността ми за Господа. 
Така го качиха в колесницата му. 17 И когато стигна в Самария, поразя-
ваше всичките останали от Ахаав в Самария докато го изтреби, според 
словото, което Господ говори на Илия. 18 Тогава Ииуй събра всичките 
люде, та им рече: „Ахаав е малко служил на Ваал; Ииуй ще му служи мно-
го. Сега, прочее, повикайте ми всичките пророци на Ваала, всичките му 
служители и всичките му жреци; никой да не отсъства, защото имам 
да принеса голямата жертва на Ваала; никой, който отсъства, няма да 
остане жив. Но Ииуй направи това с хитрост, с намерение да изтреби 
Вааловите служители.… 28 Така Ииуй изтреби Ваал от Израил. 29 Но 
Ииуй не се остави от греховете на Еровоам, Наватовия син, който на-
прави Израил да греши, то ест, от златните телета, които бяха във 
Ветил и в Дан. 30 Тогава Господ рече на Ииуй: „Понеже ти добре стори, 
като извърши това, което е право пред очите Ми, и направи на Ахааво-
вия дом напълно според това, което бе в сърцето Ми, затова твоите 
синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.“ 31 
Обаче, Ииуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господ 
Израилевия Бог; не се остави от греховете на Еровоам, с които напра-
ви Израил да греши.

      „Има много хора, чиято религия се състои в активност. Те искат да бъ-
дат ангажирани и да имат признанието, че вършат някакво велико дело, 
докато малките привлекателни качества, които са необходими за един 
прекрасен християнски характер, са напълно пренебрегнати. Трескавата 
дейност, която създава впечатлението, че човек върши някаква чудесна 
работа, не е приемлива за Бог. Това е духът на Ииуй, който казва: „Ела-
те, та вижте моята ревност за Господа.“ Това задоволява Аз-а, подхранва 
чувство на самодоволство; но през цялото време душата може да бъде 
осквернена със заразното петно на непокорен, неконтролиран егоизъм.” 
Знамения на времето, 20 ноември 1884 г.

               Урок 4  23 октомври 2022                Урок 4  23 октомври 2022



35

      „Християнското усърдие се контролира от принципи и не е епизодич-
но. Християнското усърдие е искрено, дълбоко и силно. Завладява цяла-
та душа и изявява моралните сили. Спасяването на души и интересите 
на Божието царство са неща от най-голямо значение. (…) Християнското 
усърдие не се изразява с говорене, а с мисъл и действие, с енергичност 
и ефективност. И все пак християнското усърдие не се проявява, за да 
бъде забелязано. Смирението характеризира всяко усилие и се вижда във 
всяко дело. Християнското усърдие води до искрена молитва и смирение, 
до вярност в изпълнение на домашните задължения. В семейството се 
проявява доброта и любов, добродетелност и съчувствие, които винаги са 
плодове на християнското усърдие.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 190

Четвъртък                                                                            20 октомври

5. ПРИМЕРЪТ НА ХРИСТОС

а. Как се изпълни в Христос пророчеството на псалмиста за благочес-
тива ревност? Псалм 69:9; Йоан 2:13-17; 4:34 Кои фактори трябва да 
научим от ревността на Христос? 1 Коринтяни 2:2-4

Псалм 69:9:  Защото ревността за Твоя дом ме изяде, и укорите на 
ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

Йоан 2:13-17: И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в 
Ерусалим. 14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, 
и тия, които седяха и разменяха пари; 15 и направи бич от върви и из-
пъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите 
на среброменителите, и прекатури трапезите им; 16 и на тия, които 
продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми 
дом, дом на търговия. 17 Учениците Му си спомниха, че е писано: "Рев-
ността за Твоя дом ще ме изяде".
4:34: Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме 
е пратил, и да върша Неговата работа.

1 Коринтяни 2:2-4: Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, 
освен Исуса Христа, и то Христа разпнат.3 Аз бях немощен между вас, 
страхувах се и много треперех.4 И говоренето ми, и проповядването ми 
не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от 
Дух и от сила;

      „(Христос) живееше закона. Неговата чистота и милосърдие, Неговата 
преданост към истината и ревността му за Божията слава разкриват съ-
вършенството на закона.” Ревю енд херълд, 26 февруари 1901 г.
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      „Христос заяви, че Неговата храна и питие е да върши волята на Отца 
Си. Ревността, която идва чрез такова освещение от истината, прави вяр-
ващия в истината силен, защото той е съхранител на свещената истина 
и като участник в истината, той ще бъде полезен християнин. Ревността 
винаги ще бъде постоянна, изявяваща святост на характера.“ Ръкописи, т. 
10, с. 131

б. Какъв призив отправя Христос към всеки, който живее в ерата на 
лаодикийската  хладкост? Откровение 3:19

Откровение 3:19: Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; за-
това бъди ревностен да се покаеш.

      „Когато става дума за служене на Бога, проявяват ли хората същата 
ревност за Неговото дело, както преди са проявявали в службата на све-
та?“ Ревю енд херълд, 12 юни 1888 г.
      „В това време, когато краят на всичко е близо, не трябва ли ревността 
на църквата да надминава дори тази на първата църква? Това трябва да 
бъде ревност за слава на Бога, подбуждаща учениците да свидетелстват 
за истината с голяма сила. Не трябва ли тази ревност да запали сърцата 
от желание да разкажем историята за спасителната любов на разпнатия 
Христос? Не трябва ли Божията сила да се открие днес по-силно, отколко-
то във времето на апостолите?“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 25

Петък                                                                                       21 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. На кое предупреждение от притчата за талантите трябва да обър-
нем внимание?

2. Кой аспект от опитността на Яков също трябва да бъде наш - и 
защо?

3. Какво можем да научим от Еремия, Давид и ранните апостоли?
4. Как може да проявяваме симптоми на погрешна ревност?
5. Какво характеризира истинската ревност?
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    Урок 5                                                                            29 октомври 2022 г.

Временно и вечно
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И като отивате, проповядвайте, казвайки: 
Небесното царство наближи. (Матей 10:7)

      „Тъй като времето е кратко, трябва да работим старателно и с удвоена 
енергия.“  Свидетелства към църквата, т. 3, с. 153

Препоръчвано четиво: Притчи Христови, с. 210-214 (Време)

Неделя                                                                                      21 октомври

1. ТАЛАНТ ЗА ВСЕКИ 

а. Дори в забързаната епоха, в която живеем, какво предоставя Бог 
милостиво и защо? Еклисиаст 3:1

Еклисиаст 3:1: Има време за всяко нещо, и срок за всяка работа под 
небето:

      „Нашето време принадлежи на Бога. Всеки миг е Негов и ние сме за-
дължени да го използваме за Негова прослава. За никой талант, който Той 
е дал, няма да държи толкова строга сметка, колкото за нашето време. (…)
      Имаме само броени дни благодат, в които да се подготвим за вечност-
та. Нямаме време нито за губене, нито за посвещаване на себелюбиви 
удоволствия, нито пък за угаждане на греха. Сега трябва да формираме 
характерите за бъдещия, нетленен живот. Сега трябва да се приготвим за 
изследователния съд.“ Христови притчи, с. 210, 211

б. Кои фактори трябва да вземем предвид, когато планираме използ-
ването на времето си? Яков 4:13-15

Яков 4:13-15: Слушайте сега вие, които казвате: „Днес или утре ще 
отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгува-
ме и ще спечелим“, - 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е 
животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.15 
Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и 
ще направим това или онова.

     „Краткостта на времето изисква енергия, която не е била раздвижена 
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сред онези, които претендрита, че вярват в настоящата истина.“ Съвети 
върху здравето, с. 506   
         „Ако всички използваха времето си по най-рационалния начин, много 
средства щяха да бъдат спестени за делото на истината. Когато се върши 
със сърце, работата се върши усърдно, енергично и бързо.“ Свидетелства 
към църквата, т. 4, с. 421

Понеделник                                                                             24  октомври

2. БЛАГОРАЗУМИЕ  И БДИТЕЛНОСТ

а. В стремежа си да напредва Божието дело, какво трябва да осъзна-
ем? 1 Петрово 5:8; Откровение 12:12

1 Петрово 5:8: Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, 
като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Откровение 12:12: Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете 
в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много 
разярен, понеже знае, че му остава малко време.

      „Нямаме време за губене. Силите на мрака работят с удвоена енергия 
и прокрадвайки се заплашително, Сатана напредва, за да грабне онези, 
които сега спят, както вълкът грабва плячката си. Имаме предупреждения, 
които трябва да предадем сега, дело сега, което можем да извършим, но 
скоро ще бъде много по-трудно, отколкото си въобразяваме.“ Евангелизъм, 
кн. 2 с. 51
      „О, трябва да сме ужасно сериозни, за да внушим на всяка душа, че има 
да спечели едно небе и да избегне един ад. Всяка енергия на душата тряб-
ва да бъде събудена, за да принуди преминаването и завладяването на 
царството със сила. Сатана е активен и ние също трябва да бъдем актив-
ни. Сатана е неуморим и упорит, и ние трябва да бъдем същите. Няма вре-
ме да се оправдаваме и да обвиняваме другите за нашето отстъпление. 
Сега няма време да ласкаем душата, че ако обстоятелствата бяха само 
по-благоприятни, колко много по-добре, колко много по-лесно би било за 
нас да вършим Божиите дела. Трябва да кажем дори на онези, които пре-
тендират, че вярват в Христос, че трябва да престанат да дразнят Бога с 
греховни извинения.“ Ръкопис, т. 12, с. 336

б. Какво учи Вдъхновението за борбата пред нас? Ефесяни 6:12; Ма-
тей 24:13

Ефесяни 6:12: Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу 
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в 
небесните места.
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Матей 24:13: Но който устои до край, той ще бъде спасен.

      „Имайки предвид краткостта на времето, нашият народ трябва да бди 
и да се моли и в никакъв случай да не допуска да бъде отклоненото тър-
жественото дело на подготовка за предстоящото велико събитие. Тъй като 
времето очевидно се удължава, мнозина стават нехайни и безразлични 
в думите и действията си. Не осъзнават опасността, в която се намират, 
в удължаването на тяхното благодатно време. Не виждат, нито разбират 
милостта на Бога – за да имат време да оформят характери за бъдещия 
безсмъртен живот. Всеки миг е от най-висока стойност.
     Времето ни е поверено не за да го инвестираме в увеличаване на 
собствените си удобства и да се превръщаме в жители на света, а да го 
използваме за работа по побеждаване на всеки недостатък в характера си 
и за помагане на другите с пример и лични усилия – да видят красотата на 
светостта.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 286
     „С усилена ревност и енергия трябва да движим напред Господното 
дело до приключване на времето.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 548

Вторник                                                                                  25 октомври

3. РЕСУРСИТЕ НАПРАВЕНИ ПОЛЕЗНИ

а. Кои са някои точки, които нашият Учител иска да разберем относно 
различните таланти, които са ни поверени? Лука 19:13

Лука 19:13: И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и 
рече им: „Търгувайте с това докле дойда.“

     „Независимо от това, дали са големи или малки притежанията на всеки 
човек, нека помним, че те са ни само поверени. За своите сили, умения, 
време, таланти, възможности и средства всеки трябва да даде сметка на 
Бога. Това е лична работа; Бог дава на нас, за да може да станем като 
Него – щедри, благородни, благодетелни – чрез даване на други. Онези, 
които забравят божествената си мисия и се стараят само да спестят или 
да похарчат за задоволяване на някой свой каприз от гордост или егоизъм, 
могат да имат печалбите и удоволствията на този свят, но в Божиите очи, 
които оценяват духовните им стремежи, те са бедни, жалки, окаяни, слепи 
и голи.“ Съвети към домоуправителите, с. 18
      „Не мога да намеря нито един случай в живота на Христос, където Той 
да е прекарал време в игра и забавление. Той беше най-великият възпи-
тател за настоящия и бъдещия живот; но не мога да намеря нито един 
случай, в който Той да учи учениците да се забавляват с цел физическо 
движение. Изкупителят на света дава на всеки човек неговата работа и му 
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казва: „Търгувай с това, докато дойда“ (Лука 19:13). Правейки това, сър-
цето се сгрява за начинанието. Всички сили на съществото се включват в 
усилията да се подчинят на заповедта. Ние имаме високо и свято призва-
ние.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 309 

б. Какво трябва да научим от опитността на Соломон? Еклисиаст 2:10, 11

Еклисиаст 2:10, 11: И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им 
отрекох. Не спрях сърцето си от никаква веселба, защото сърцето ми 
се радваше във всичките ми трудове, и това беше делът ми от всич-
кия ми труд.11 Тогава разгледах всичките дела, които бяха извършили 
ръцете ми, и труда в който бях се трудил; и, ето, всичко беше суета и 
гонене на вятър и нямаше полза под слънцето.

     „Ние трябва да се отвръщаме от хиляди неща, които искат да привличат 
върху себе си вниманието ни. Има неща, които заангажират много време и 
старания, от които обаче не излиза нищо. Най-висшите интереси изискват 
цялото наше внимание и енергия, които често се посвещават на сравни-
телно маловажни неща.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 326
     „Нека хората видят, че имате ум за полезност и дълг, и то за спасяване 
на душата. Забавленията, които отнемат време, само за задоволяване на 
себе си, не си струват.” Медицинска служба, с. 8.
       „Енергията, която сега е съсредоточена върху евтини, нетрайни неща, 
трябва да бъде включена в делото, което трябва да просветли света. Нека 
всяка енергия, която Бог е дал, бъде използвана в работата, която носи 
със себе си благословеното удовлетворение, че е за сега и за вечността.“ 
Ръкопис, т. 6, с. 267

Сряда                                                                                        26 октомври

4. ИЗКУПЕНО ПРИТЕЖЕНИЕ

а. Защо поведението на неразумния богаташ е предупреждение за 
нас? Лука 12:16-21

Лука 12:16-21: И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ 
родиха много плод.17 И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да 
правя? защото нямам где да събера плодовете си.18 И рече: Ето какво 
ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там 
ще събера всичките си жита и благата си.19 И ще река на душата си: 
Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, 
весели се.20 А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; 
а това което си приготвил, чие ще бъде?21 Така става с този, който 
събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

               Урок 5  30 октомври 2022                Урок 5  30 октомври 2022



41

П
ър

ва
та

 с
ъб

от
а 

- з
а 

ли
те

ра
ту

ра
 з

а 
ну

жд
ае

щ
ит

е 
с 

ес
тр

ан
и

      „Има едно скръбно задържане на Божията част от страна на изповяд-
ващите се за Негов народ. Средствата и усилията, които трябва да бъдат 
отдадени на Христос, са посветени на себеугаждане. Бог е ограбен откъм 
време, пари и служба. Себелюбието, себезадоволяването изключват лю-
бовта към Исус от душата и затова в църквата няма по-голямо усърдие и 
по-пламенна любов към Този, Който първи ни възлюби.” Знамения на време-
то, 22 декември, 1890 г.
      „Хората постъпват така, сякаш са лишени от разум. Заравят се в грижи-
те на този живот. Нямат време за Бога, нямат време да Му служат. Работа, 
работа, работа е зовът на днешното време. От  всички околни се иска да 
работят с огромно напрежение, за да се грижат за големи ферми. Амби-
цията им е да разрушат и да построят нещо по-голямо, за да има в какво 
да сложат благата си. Точно тези хора, които са претрупани от богатства, 
минават за Христови последователи.
      На думи те вярват, че Христос скоро ще дойде и че краят на всичко е 
наближил, но в тях няма дух на себепожертвувателност. Потапят се все 
по-дълбоко в този свят. Позволяват си прекалено малко за изучаване на 
словото на живота, за размишление и молитва. Не дават тази привилегия 
нито на останалите в семейството, нито на служителите си. Въпреки това 
тези хора вярват, че сегашният свят не е техен дом, че са само пътници 
и странници на земята и се подготвят за живот в едно по-добро място. 
Примерът и влиянието на такива хора е проклятие за Божието дело. 
Християнският им живот се характеризира с празно лицемерие. Обичат 
Бога и истината точно толкова, колкото делата им показват. Човек при-
вежда в действие вярата, която притежава.“ Свидетелства към църквата, 
т. 2, с. 538

б. Кое винаги трябва да бъде на първо място в ума ни? 1 Коринтяни 
3:23; 6:20

1 Коринтяни 3:23:  А вие сте Христови, а Христос Божий.
6:20: Защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с тела-
та си, и с душите си, които са Божии.

     „Независимо дали даваме ум, душа и сила на Бог или не, всичко това 
принадлежи на Него. Бог говори на всяко човешко същество, казвайки: 
„Имам претенции към теб. Дай ми ревността си, способностите си, енерги-
ята си, средствата си.“ Той има право да иска това, защото ние сме Негови, 
изкупени с  Неговата безгранична любов и с агонията на кръста на Голгота 
от служенето на греха.“ Знаменията на времето, 2 януари 1901 г.
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Четвъртък                                                                            27 октомври

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА КЪСНИЯ ДЪЖД

а. Какво осъзнаване трябва да събуди всеки един за действие? 2 Ко-
ринтияни 6:2; Матей 10:7

2 Коринтияни 6:2: Защото казва: "В благоприятно време те послу-
шах, и в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, 
ето, сега е спасителен ден.

Матей 10:7: И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното цар-
ство наближи.

      „Нуждаем се от по-голяма сериозност в Христовата кауза. Тържест-
веното послание на истината трябва да бъде дадено със сила, която би 
впечатлила невярващите, че Бог работи с нашите усилия, че Всевишният 
е нашият жив източник на сила. (. . .)  
     Трябва ли това равнодушие да продължава от година на година? Тряб-
ва ли Сатана винаги да триумфира, а Христос да бъде разочарован от 
слугите, които Той е изкупил на безкрайна цена? Очакваме с нетърпение 
времето, когато късният дъжд ще се излее, с увереност, надявайки се на 
по-добър ден, когато църквата ще бъде облечена със сила от горе и по 
този начин ще бъде подготвена да върши по-ефективна работа за Бога. 
Но късният дъжд никога няма да освежи и ободри ленивите души, които не 
използват силата, която Бог вече им е дал. Духовната леност няма да ни 
приближи до Бога. Трябва да има енергия и усърдие, както и посветеност и 
лично благочестие, втъкани във всичките ни действия.” Знамения на времето, 
9 декември 1886

б. Какъв е Божият призив към нас днес? Исая 60:1, 2; Матей 5:14-16

Исая 60:1, 2:  Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господ-
на те осия. 2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над 
тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви.

Матей 5:14-16: Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може 
да се укрие. 15 И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светил-
ника, и то свети на всички, които са в къщи.16 Също така нека свети вашата 
виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия 
Отец, Който е на небесата. 

      „Една работеща църква е жива църква. Членове на Църквата, нека 
светлината ви осветява напред. Нека гласовете ви бъдат чути в смирена 
молитва, в свидетелство срещу невъздържаността, глупостта и забавлени-
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ята на този свят и в провъзгласяването на истината за това време. Вашият 
глас, вашето влияние, вашето време – всичките тези  са дарове от Бога 
и трябва да се използват за спечелване на души за Христос. Посетете 
съседите си и покажете интерес към спасението на душите им. Събудете 
всяка духовна енергия към действие. Кажете на тези, които посещавате, 
че краят на всичко е близо. “ Медицинска служба, с. 332

Петък                                                                                       28 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо времето е толкова ценно?
2. Какъв общ капан може да ни пречи да работим за Христос?
3. Коя склонност може да ни застоява в лаодикийско състояние?
4. Кое трябва да ни даде стимули да работим за Христос?
5. Защо мнозина ще пропуснат да получат късния дъжд?
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                                                                          Събота, 5 ноември 2022
Дарения от първата събота
за литература за нуждаещите
се полета

      Кое е противоположното на обър-
кването? Яснота! Множествата на зе-
мята са объркани - оттук и пророче-
ското препращане към „Вавилон“, т.е. 
объркване. Проницателността, въз-
приятието и разбирането на хората 
са замъглени. Те се нуждаят от яснота. Трябва да се преподават специални, 
особени истини. Ще чуят ли? Малцина да; мнозина няма да го направят, но 
може да погледнат. Те може да отделят малко време, за да прочетат нещо, 
което привлича окото им, и това, което видят, може да говори на ума и да 
просветли разума.
      „Начинът за пропъждане на тъмнината е да се допусне светлината. Най-
добрият начин да се справим със заблудата е да представим истината. От-
кровението на Божията любов е, което разкрива безобразието и греха на се-
белюбивото сърце.“ Животът на Исус, с. 405  Когато видят греха, те ще копнеят 
за Спасителя.
       Това удивително изявление на Божията любов може да дойде чрез пе-
чатните страници, чрез много теми, например: „Трябва да се положат по-се-
риозни усилия, за да се просветят хората върху важния предмет на здравната 
реформа. Трактати от четири, осем, дванадесет, шестнадесет и повече стра-
ници, съдържащи насочени, добре написани статии по този важен въпрос, 
трябва да бъдат разпръснати като есенни листа.” Съвети за здравето, с. 466
      „Хиляди долари, които сега се жертват на олтара на вредните страсти, ще 
потекат в Господната съкровищница, умножавайки публикациите на различни 
езици, за да бъдат разпръснати като есенни листа. Ще се изградят мисии в 
други страни.” Сблъсъкът, с. 44 
      През есента листата, които падат от дърветата, са толкова много, че е 
почти невъзможно да ги преброим. Да, ето колко трактати, брошури, списания 
и брошури, съдържащи настоящата истина са необходими. Това са жизнено-
важни инструменти в провъзгласяването на вечното Евангелие. Издаването 
на такива материали е свързано с разходи, които за съжаление мнозина не 
могат да си позволят да платят нито за себе си, нито за споделяне с други. 
Следователно, тъй като на всички ни е поверена задачата да носим истината 
на другите, всеки от нас има дълг и привилегия да им помогнем да я получат.
      Даренията от първата събота днес са за литература за нуждаещи се стра-
ни. Вашето щедро - дори жертвено - дарение може да измине дълъг път, за 
да помогне на другите да научат и да се подготвят за завръщането на Господ.
      Благодарим ви за сътрудничеството с Христос!

                      Отделът за публикации към Генералната конференция
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        Урок 6                                                                               5 ноември 2022 г.

Любовта към парите
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ:  Среброто е Мое, и златото е Мое, казва 
Господ на Силите. (Агей 2:8)

      „Във всичките ни изразходвания на средства трябва да се стремим да 
изпълняваме целта на Този, Който е алфата и омегата на всеки християн-
ски труд.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 34

Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 5, с. 151 (Ще 
ограбва ли човек Бога?); Свидетелства към църквата, т. 2, с. 80 (13. Преду-
преждения и изобличения – от „Единственото, което Бог изисква е просто 
упование“ до „Тази сестра не бива да мисли, че трябва да подчини волята си 
на невярващия младеж“); 529-538 (от „Кой им е дал сила и мъдрост да придо-
бият земно съкровище“ до „Нямат време за Бога, нямат време да Му служат“)

Неделя                                                                                     30 октомври

1. ОТКРИТИ СЪРЦА

а. Как използването на парите ни разкрива дълбочината на нашето 
посвещение на Бога? Матей 6:21

Матей 6:21: Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето 
ти.

     „Има едно нещо, към което трябва да се отнесем много сериозно, и това 
е служенето ни на Бога. Тук няма опасност от проявяване на твърде много 
усърдие. Ако работим единствено с оглед на Божията слава, мъглите ще 
се разсеят и възгледът ни за правилно и погрешно ще се проясни. Ще 
посветим имуществото си. Езикът на сърцето ни ще бъде: „Господи, ето 
средствата, за които си ме направил да отговарям; какво ми повеляваш да 
сторя с тях?“ Знаменията на времето, 7 януари 1886 г.
     „Парите са ни поверени от Бог. Те са ни дадени не за да задоволяваме 
гордостта и славолюбието си.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 193 

б. Как предаността на Давид към Бога стои като вдъхновение, както и 
порицание за много от нас? 1 Летописи 29:3-5

1 Летописи 29:3–5: При това, понеже утвърдих сърцето си към дома 
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на моя Бог, освен всичко що съм приготвил за светия дом, частното 
си съкровище от злато и сребро,4 а именно, три хиляди таланта зла-
то от офирското злато и седем хиляди таланта пречистено сребро, с 
което да облекат стените на обиталищата, 5 златото за златните 
вещи, и среброто за сребърните вещи, и за всякаква работа, която ще 
се изработи с ръцете на художниците. Кой, прочее, ще направи днес 
доброволен принос Господу?

      „Благодарността мъртва ли е в сърцето? Христовият кръст не засрамва 
ли един живот на егоизъм, празнота и леност? (…) Ние жънем плодовете 
на тази безкрайно скъпа саможертва, обаче когато трябва да се свърши 
работа, когато нашите пари са нужни за делото на Изкупителя за спасение 
на души, отбягваме отговорностите и молим за извинение.“ Съвети към до-
моуправителите, с. 17

Понеделник                                                                           31 октомври

2. ДА СЪЗНАВАМЕ ПЛАНА НА НЕПРИЯТЕЛЯ

а. Как сме предупредени за зловещ заговор срещу пазителите на съ-
ботата? Матей 20:1-9

Матей 20:1-9:  Защото небесното царство прилича на стопанин, който 
излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. 2 И като се 
погоди с работниците по един пеняз на ден, прати ги на лозето си. 3 И 
като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни; 
4 и на тях рече: „Идете и вие на лозето; и каквото е право ще ви дам.“ 
И те отидоха.5 Пак, като излезе около шестия и около деветия час на-
прави същото. 6 А, като излезе около единадесетия час, намери други 
че стоят, и каза им: „Защо стоите тук цял ден празни?“ 7 Те му казаха: 
„Защото никой не ни е условил.“ Каза им: „Идете и вие на лозето, (и как-
вото е право ще получите).“ 8 Като се свечери, стопанинът на лозето 
каза на настойника си: „Повикай работниците и плати им надницата, 
като почнеш от последните и следваш до първите.“ 9 И тъй, дойдоха 
условените около единадесетия час, и получиха по един пеняз.

      „Дошлите в лозето в единадесетия час, бяха благодарни за възмож-
ността да работят. Сърцата им бяха изпълнени с признателност към онзи, 
който ги бе приел. И когато в края на деня стопанинът им плати за цело-
дневна работа, се изненадаха много. Знаеха, че не бяха заслужили такова 
възнаграждение. Приветливостта, изписана на лицето на работодателя 
им, ги изпълни с радост. Никога не забравиха добрината на стопанина, 
нито щедрата заплата, която бяха получили. Така е и с грешника, който, 
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имайки ясно съзнание за своето недостойнство е влязъл  в лозето на Учи-
теля в единадесетия час. Неговото време за служене изглежда кратко и 
той чувства, че не заслужава възнаграждение; ала е изпълнен с радост, 
че преди всичко Бог го е приел. Работи смирено, с доверие, благодарен е 
за привилегията да бъде съработник на Христос. Бог се радва да почете 
този дух.
      Господ желае да пребъдваме в Него без да търсим отплата. Когато Той 
живее в душата, мисълта за възнаграждение не е преобладаваща. Не това 
е подбудата, която ни кара да служим. Донякъде е вярно, че би  трябва-
ло да уважаваме отплатата за труда. Бог желае да ценим обещаните Му 
благословения. Но Той не би искал да сме жадни за възнаграждение, нито 
пък да чувстваме, че за всяко свършено нещо трябва да получим обезще-
тение. Би трябвало не толкова да се стремим към възнаграждението, кол-
кото да вършим това, което е право, независимо от печалбата. Подбудите 
за действията ни би трябвало да бъдат любовта към Бога и любовта към 
ближните ни.“ Христови притчи, с. 250, 251

б. Защо особено сме предупредени срещу алчността? Лука 12:15

Лука 12:15: И каза им: „Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; 
защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.“

      „Себелюбието и алчността, криещи се в човешкото сърце, са най-мощ-
ните страсти и не е много лесно да се предвиди изходът от ситуацията. Ако 
душата не се храни ежедневно „с Христовата плът и не пие Неговата кръв“, 
божественият елемент в нея ще бъде победен от сатанинския. Себелюби-
ето и алчността ще удържат победата. Самоувереният и независим дух 
никога не ще влезе в Божието царство. Само хора, които са съучастници 
в Христовото себеотрицание и саможертва, ще участват заедно с Него и в 
славата Му.“ Избрани вести, кн. 2, с. 232

Вторник                                                                                       1 ноември

3. ЕДИН СЕРИОЗЕН ВЪПРОС

а. Как любовта към парите влошава духовния ни живот - и какво е 
лекарството за това? 1 Тимотей 6:9, 10

1 Тимотей 6:9, 10:  А които ламтят за обогатяване, падат в изкуше-
ние, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват 
човеците в разорение и погибел. 10 Защото сребролюбието е корен на 
всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха 
от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
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      „Христос даде Себе Си в една неизказано голяма жертва. Този факт 
сам по себе си е директно изобличение против алчността и възхвала на 
милосърдието.
      Постоянната  себеотрицателна благотворителност е Божието лекарство 
против разяждащите грехове алчност и ламтеж. Бог е създал систематич-
ната благотворителност, за да поддържа делото Си и да облекчава участта 
на страдащите и нуждаещите се. Той е определил даряването да стане 
навик, за да може да противодейства на опасния и измамен грях 
алчност. Продължителното даване убива алчността. Според Божия 
ред систематичната благотворителност има за цел да откъсне съ-
кровищата от алчния толкова бързо, колкото биват събирани, и той 
да ги върне на Господа, Комуто принадлежат.“ Свидетелства към църк-
вата, т. 3, с. 527, 528
      „Себепожертвувателността е основен принцип на Христовите учения. 
Често пъти тя се представя и се заповядва с език, който изглежда авто-
ритетен, защото Бог вижда, че няма друг начин да спаси човека, освен да 
откъсне от живота му себелюбието, което ако се задържи, ще унищожи 
цялото същество.“ Пак там, т. 9, с. 34
     „Онова, което изцежда силата на Божия народ, е любовта към парите и 
приятелството със света.“ Пак там, т. 2, с. 534

б. Къде Бог иска да съсредоточим вниманието си и защо? Колосяни 
3:1

Колосяни 3:1:  И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсе-
те това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.

      „Себелюбието е грях, който унищожава душата. То води след себе си 
алчност, която е идолопоклонство. Всичко принадлежи на Бога. Цялото 
благоденствие, на което се радваме, е резултат от небесното благоволе-
ние. Бог е великият и щедър дарител. Ако Той изисква някаква част от из-
обилните благословения, с които ни е дарил, това не е за да се обогати от 
нашите дарения, тъй като на Него не Му е нужно нищо от нашата ръка, но 
за да може ние да се упражняваме  в себеотрицание, любов и съчувствие 
към своите ближни.
     Във всяка Своя повеля от времето на Адам до наши дни Бог е каз-
вал следното за човешките притежания: „Аз притежавам целия Всемир по 
право, затова посветете Ми първите плодове, принесете Ми своята 
вярност, предайте Ми Моето и така признайте Моето върховенство. 
Тогава ще бъдете свободни да задържите Моите блага и да им се на-
слаждавате и благословението Ми ще бъде с вас.“ Свидетелства към 
църквата, т. 4, с. 445
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Сряда                                                                                            2 ноември

4. ЗАВЕТ ЧРЕЗ ЖЕРТВА

а. Предвид краткостта на времето пред нас, какво трябва да вземе 
предвид всеки при управлението на личните финанси? Агей 2:8

Агей 2:8: Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.

      „За мнозина притежаването на богатство се оказа примка. В желанието 
си да следват модата на света, те са загубили ревността си за истината и 
са в опасност да загубят вечния живот.” Този ден с Бога, с. 349
     „Някои  запушват ушите си спрямо призивите за парични дарения, пред-
назначени за изпращането на мисионери в чужди страни, за печатането на 
истината и разпръскването ѝ като есенни листа по целия свят. Те оправ-
дават алчността си с извинението, че са се разпоредили щедро в полза на 
делото в завещанието си.
     Слагат Божието дело след собствените си желания. Затова живеят скъ-
пернически живот, ограбват Бога в десятъците и приносите и пожелават да 
Му върнат съвсем малка част от онова, което им е поверил, докато голяма-
та част се оставя на роднини, нямащи никакво отношение към истината.“ 
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 448
      „Оставените наследства са нищожен заместник на живата благотвори-
телност. Божиите слуги трябва да правят своето завещание всеки ден чрез 
добри дела и щедри приношения пред Бога. Те няма да позволят сумата, 
която Му отдават, да бъде несъответстващо малка в сравнение с придоби-
тото за тяхна собствена употреба. Правейки всекидневно завещанието си, 
ще помнят онези цели и приятели, които са предмет на техните чувства.
      Най-добрият им приятел е Исус. Той не задържа собствения Си живот, 
като го даде за тях и заради тях стана беден, за да се обогатят те с Него-
вата бедност. Той заслужава цялото сърце, всичкия имот, всичко, което те 
имат и което са. Но мнозина, назоваващи себе си християни, отлагат при-
живе да отговорят на Исусовите изисквания и Го оскърбяват, като Му дават 
просто нищожна част, когато умрат.“ Съвети към домоуправителите, с. 220

б. Какво особено предупреждение относно настойничеството отпра-
вя Христос към родителите? Матей 10:37

Матей 10:37: Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен 
за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за 
Мене;

      „Често вярващи родители прехвърлят собствеността си на невярващи 
деца и така загубват възможността да дадат на Бога това, което Му при-
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надлежи. По този начин отхвърлят дадената им от Господ отговорност и 
дават на неприятелското войнство пари, които Бог им е поверил, за да бъ-
дат върнати чрез инвестиране в делото Му, когато изисква това от тях. Бог 
не е определил родителите, които са способни да се грижат за деловите 
си работи, да се отказват от собствеността си, дори да е в полза на деца 
от същата вяра.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 453

Четвъртък                                                                                3 ноември

5. НАЙ-БЕЗОПАСНИЯТ ДЕПОЗИТ

а. Какво утешително уверение предлага Христос на всеки, който 
сключва завет с Него чрез жертва? Матей 6:28-33

Матей 6:28-33: И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полски-
те кремове как растат; не се трудят, нито предат; 29 но казвам ви, че 
нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. 
30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре 
я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? 31 
И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще 
пием? или: Какво ще облечем? 32 (Защото всичко това търсят езич-
ниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко 
това. 33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и 
всичко това ще ви се прибави.

     „Разтворете сърцата си, за да приемете това царство в себе си, и нека 
най-големите ви старания бъдат насочени към служене на това царство. 
Макар че това царство е духовно, вие не бива да се страхувате, че вашите 
телесни нужди ще останат незадоволени. Когато се поставите в служба на 
Господа, Той, Който притежава всяка власт на небето и на земята, ще се 
грижи за вашите нужди. (…)
      Докато живя на земята, Исус освети живота във всичките му отделни 
случаи, като постоянно разкриваше на човеците Божията слава и всичко 
подчиняваше на Неговата воля. Ако ние следваме Неговия пример, и 
за нас се отнася обещанието Му, че всичко, от каквото се нуждаем в 
живота, ще ни се „придаде“. Бедност или богатство, болест или здраве, 
простота или мъдрост – за всичко това се грижи Божието Провидение 
чрез обещанието за Неговата благодат.“ Мисли от планината на блаженства-
та, с. 107, 108
      „Ще задържите ли своето? Сложете го в ръката, която носи следи от 
гвоздеите на разпятието. Задържите ли всички свои притежания, това ще 
бъде вашата вечна загуба. Дайте ги на Бога и от този момент нататък те 
ще носят Неговия печат. Той е знак за Неговата непроменимост.“ Съвети 
към домоуправителите, с. 37
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     „Трябва да инвестираме в небесни интереси и винаги да работим с ог-
лед на небето, поставяйки съкровището си в небесната банка.“ Знамения на 
времето, 4 април 1895

Петък                                                                                          4 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо парите могат да бъдат талант, който разкрива много за сър-
цето ни?

2. Опиши една стратегия, която Сатана замисля срещу пазителите 
на съботата.

3. Как сме благословени чрез побеждаване любовта към парите?
4. Какво трябва да имаме предвид, когато краят на времето набли-

жава?
5. Какво обещание е дадено на онези, които събират съкровището 

си на небето?
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     Урок 7                                                                                  12 ноември 2022 г.

Съкровище в небето
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Недейте си събира съкровища на земята, 
гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. 
Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги 
изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото където е 
съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. (Матей 6:19-21)

      „Бог желае да спрем избора си не на земните, а на небесните неща. 
Разкрива пред нас възможностите за един небесен влог и би насърчил и 
най-възвишените ни цели с уверението за най-отбрано съкровище.“ Христо-
ви притчи, с. 235

Препоръчвано четиво: Дом и семейство, с. 340-353 60. Божии домоупра-
вители; 61. Принципи на семейното финансиране)

Неделя                                                                                          6 ноември

1.  РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БЛАГОДАРНОСТ

а. Какви жизненоважни изрази трябва многократно да резонират в 
сърцата ни? Псалм 107:8, 15, 21, 31; Йоан 14:1-3

Псалм 107:8, 15, 21, 31: 8  Да славословят Господа за Неговата бла-
гост, И за чудесните Му дела към човешките чада;… 15 Да славословят 
Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките 
чада;… 21 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните 
Му дела към човешките чада;…31 Да славословят Господа за Неговата 
благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
Йоан 14:1-3:  Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвай-
те и Мене. 2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше 
така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. 3 И като 
отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, 
тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.

       „Нека се разбере, че само Божията любов може да запази Неговите 
хора верни в себеотрицанието и саможертвата, които са призвани да тър-
пят заради Христос. Повтаряйте често първите три стиха от четиринадесе-
та глава на Йоан. Това писание е панацея за неприятности, разочарования 
и страдания. Убедеността, че надеждата за вечен живот е сигурна, кара 
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сърцето да прелива от благодарност и признателност.“ Колекция на Полсън с 
писма на Елън Г. Уайт, с. 5

б. Когато даваме средствата си на Господ, какво трябва винаги да 
имаме предвид? Псалм 29:1, 2

Псалм 29:1, 2: Отдайте Господу, вие синове на силните, отдайте Гос-
поду слава и могъщество. 2 Отдайте Господу дължимата на името Му 
слава; поклонете се Господу в света премяна.

      „Да живееш е да даваш. Животът, който ще бъде запазен е онзи, който 
се раздава щедро в служба на Бога и на човека. Тези, които заради Хрис-
тос жертват живота си в този свят, ще го запазят за вечността.“ Животът на 
Исус, с. 511
      „Докладващият ангел води точна сметка за всяко дарение, посветено на 
Бога и поставено в Неговата съкровищница, а също и за крайния резултат 
от така дадените средства. Божието око отбелязва всяка стотинка, посве-
тена на Неговото дело, а също и желанието или нежеланието на дарителя. 
Подбудите на даването също се отбелязват.“ Дом и семейство, с.341, 342

Понеделник                                                                                 7 ноември

2. РАЗЛИЧНО ОТ ОЧАКВАНОТО

а. Кой принцип, даден от Исус, е тайна за по-щастлив живот? Деяния 
20:35

Деяния 20:35:  Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да по-
магате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е 
казал: „По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.“

      „Принципът на светските хора е да вземат колкото могат повече от 
тленните неща в този живот. Егоистичната любов към печалба е основният 
принцип в живота им. Най-чистата радост обаче не е в богатствата, нито в 
отдаване на желанията, а там, където цари удовлетворение и където себе-
пожертвувателната любов е ръководен принцип. Хиляди прекарват живота 
си в разпуснатост и сърцата им са изпълнени с недоволство. Те са жертва 
на егоизма и неудовлетвореността поради напразните усилия да задово-
лят капризите си. Нещастието е отпечатано върху лицата им, а в душите 
им е пустиня, тъй като животът им не изобилства  с добри дела.
     Колкото повече Христовата любов изпълва сърцата ни и контролира 
живота ни, толкова по-лесно биват побеждавани алчността, стоизмът и 
любовта към удобствата. Ние изпитваме удоволствие да вършим волята 
на Христос, на Когото претендираме, че служим. Тогава щастието ни е съ-
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размерно на несебелюбивите дела, мотивирани от Христовата любов.
     В спасителния план Божията мъдрост е определила закона за действи-
ето и противодействието, което прави безкористната работа във всичките 
ѝ клонове двойно благословена. Този, който дава на нуждаещите се, бла-
гославя хората, но самият той бива благословен в още по-голяма степен. 
Бог би могъл да постигне целта Си да спасява грешници и без помощта 
на човека, но Той знае, че човекът не би бил щастлив, без да участва във 
великото дело, в което се култивира себеотрицанието и благотворител-
ността.“ Свидетелства към църквата, т. 3, 365

б. С какъв призив Господ ни нарежда да подредим приоритетите си в 
живота? Матей 6:19, 20

Матей 6:19, 20:  Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец 
и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. 20 Но събирай-
те си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето 
крадци не подкопават нито крадат;

      „Той (Бог) е определил даването да стане навик, който да противо-
действа на опасния грях на алчността. Системното даване е определено 
от Бога.“ Дом и семейство, с. 344
     „Когато богатствата, които молец пояжда и ръжда разяжда, ще са от-
несени, Христовите последователи ще могат да се радват на небесното 
съкровище, на нетленни богатства. (…)
      На разпилявалите благата Му Христос все още дава възможност да си 
осигурят дълготрайни богатства. (…)
      Нека тогава вашата собственост ви изпревари в небето. Поставете съ-
кровищата си пред Божия престол.“ Христови притчи, с. 235

Вторник                                                                                       8 ноември

3. ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ

а. Какво трябва да има предвид всеки един от нас в процеса на истин-
ско себеотрицателно предаване на Христос в подготовка за небесно-
то царство? 1 Коринтяни 15:31

1 Коринтяни 15:31: Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Хри-
ста Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

      „Животът на апостол Павел беше постоянна борба със собственото Аз. 
Той казва: „Всеки ден умирам“ (1Кор. 15:31). Неговата воля и желание все-
ки ден водеха борба с дълга и Божията воля. Но вместо да следва своите 
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склонности, той вършеше Божията воля, колкото и да трябваше при това 
да разпъва своята природа.
     Затова в края на своя борчески живот, поглеждайки на борбата и по-
бедите си, той можеше да каже: „Аз се подвизавах в доброто войнстване, 
попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мен венецът 
на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден.“ 
(2 Тим. 4:7, 8)
       Животът на християнина е една борба; старанията трябва да  продъл-
жават докрай. Само чрез непрестанни усилия ще постигнем победа над 
сатанинските изкушения. Ние трябва с непобедима енергия да се стремим 
към християнска чистота и да я пазим с решителна твърдост.
     Не ще бъде взет горе никой, който не е положил упорити старания за 
себе си. Всички трябва лично да участват в тази борба; никой друг не може 
да се бори заради нас. Ние сме лично отговорни за изхода на тази борба; 
макар Ной, Даниил и Йов да бяха спасени, те не можеха да спасят чрез 
своята правда нито сина, нито дъщеря си.“ По стъпките на великия Лекар, с. 323
      „Искате ли да избегнете седемте последни язви? Искате ли да влезете 
в славата и радостта, които Бог е приготвил за тези, които Го обичат и са 
готови да страдат за Него? Ако е така, вие трябва да умрете, за да живе-
ете. Пригответе се, пригответе се, пригответе се! Вие трябва да сте много 
по-подготвени, отколкото сте сега, защото Господният ден наближи, изпъл-
нен с правосъдие и справедлив гняв, за да разори земята и я очисти от 
грешници. Жертвайте всичко за Бога. Поставете всичко на Неговия олтар 
– Аз-а, имота и всичко, една жива жертва. Ще ви коства всичко да спече-
лите славата. Събирайте за себе си съкровища на небесата, където нито 
крадец може да ги стигне, нито ръжда повреди. Вие трябва да участвате 
сега в Христовите страдания, за да бъдете след това участници с Него в 
славата Му.“
       Небето лесно се постига, ако трябва да го спечелим чрез страдания. 
Ние винаги трябва да се себеотричаме; Аз-ът да умира ежедневно. Нека 
единствено Исус да живее в нас, като винаги гледаме славата Му. Видях, 
че дори и тези, които късно са се запознали с истината, щяха да разберат 
какво значи да страдат за Христос, те трябва да претърпят скърби, чрез 
които да бъдат шлифовани и оформени, за да бъдат очистени и приготве-
ни чрез страдания да приемат печата на живия Бог. Те ще преминат вре-
мето на скръбта и ще видят Царя в красотата Му, ще обитават в Божието 
присъствие с чисти святи ангели.“ Опитности и видения ,с. 68

Сряда                                                                                            9 ноември

4. ДОБЪР НАВИК ОТ МЛАДА ВЪЗРАСТ

а. Как идеята за себеотрицание важи дори за децата и младежите? 
Притчи 20:11
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Притчи 20:11: Даже и детето се явява чрез постъпките си - дали дела-
та му са чисти и прави.

      „Децата на две или четири години не трябва да бъдат насърчавани, че 
трябва да имат всичко, което пожелаят. Родителите трябва да ги научат на 
уроци на себеотрицание и никога да не се отнасят с тях по такъв начин, че 
да мислят, че са център, около който всичко друго се върти.
      Много деца са наследили егоизъм от родителите си, но родителите 
трябва да се стараят да изкоренят всеки корен от тази зла тенденция на 
естеството им. Христос изговори много укори към алчните и егоистите. Ро-
дителите трябва да се стараят при първата проява на егоистични черти 
на характера, било в тяхно присъствие или в общуване с други деца, да 
ограничат и изкоренят тези черти от характера на децата си.“  Детско води-
телство, с. 68
      „Ако нашите младежи, докато пътуват, водят точна сметка на израз-
ходваните пари, очите им ще се отворят да видят колко много се пръска 
и колко много пари изтичат. Макар и да не са приканени да се лишават от 
топло ястие, както първите работници правеха по време на своя живот на 
странстване, все пак могат да се научат да задоволяват нуждите си и с по-
малко пари, отколкото сега смятат, че са им необходими. Има всеотдайни 
личности, които дават средства за Божието дело; тогава нека и работници-
те в делото да бъдат всеотдайни, като ограничават разходите си, доколко-
то е възможно.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 392, 393

б. Посочете пример как беше практикувано ранното възпитаване на 
икономия. 1 Коринтяни 11:1

Коринтяни 11:1:  Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Хри-
ста.

      „Когато бях само на 12 години, знаех какво значи да икономисваш. 
С моята сестра усвоихме занаят и печелихме само по 25 цента на ден. 
От тези малки суми бяхме в състояние да даваме за делото. Ние спес-
тявахме малко по малко, докато събрахме тридесет долара. И когато ве-
стта, че Исус ще дойде скоро, стигна до нас с призива за  хора и средства, 
дадохме тридесетте долара на татко с молба да ги вложи в списания и 
брошури, които да занесат вестта до онези, които все още са в духовна 
тъмнина.“ Дом и семейство, с. 358

Четвъртък                                                                               10 ноември

5. ПРОДЪЛЖАВАНЕ КАТО ВЪЗРАСТНИ

а. Както младите трябва да събират съкровище на небето, как трябва 
също и по-възрастните? Псалм 116:14, 15; Лука 12:33, 34
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Псалм 116:14, 15:  Ще изпълня обреците си Господу, да, пред всичките 
Му люде.15 Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му.
Лука 12:33, 34:  Продайте имота си и давайте милостиня; направете 
си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, 
гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. 34 Защото където 
е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

       „Към остарелите, които напускат този живот, бих желала да дам едно 
разпореждане за техните блага преди да заспят в Христос. Помнете, че 
сте Божии стопани. Дайте на Бога Неговото, докато още сте живи. Не про-
пускайте това, докато имате разум. Когато остареем, наш дълг е да дадем 
средствата си на разположение на институтите, които Бог е основал. Са-
тана се старае по всякакъв начин да отвлече от Божието дело средствата, 
които са така нужни. Мнозина дават таланта на средствата си в светски 
предприятия, докато Божието дело се нуждае от всеки долар за напредъка 
на истината. Аз питам: Не ще ли си съберем съкровище на небето в торби, 
които не овехтяват? Особено искам да накарам старите, които скоро ще се 
разпоредят със средствата си, да помнят онези, които вярно са служили в 
слово и учение. Вложете парите си там, където могат да се употребят за 
Божието дело в случай, че здравето или животът ви напуска. По този начин 
те ще бъдат вложени и постоянно ще се умножават.
     Нека сърцата ви бъдат верни на Исус. Макар и да се чувствате като най-
незначителни от всички светии, все пак сте членове на Христовото тяло 
и чрез Него се съединявате с всичките му човешки представителства и с 
превъзходството и силата на небесните вестители. Никой от нас не живее 
за себе си. На всеки е даден един пост, не за собствените му тесногръди, 
себелюбиви интереси. Ако в действителност вярвахме, че всеки един по-
отделно е пред очите на света, ангелите и хората, нямаше ли като църква 
да изявяваме много по-различен дух от този, който сега изявяваме? Няма-
ше ли да бъдем една жива, деятелна църква?“ Свидетелства към църквата, 
т. 7, с. 243, 244

Петък                                                                                          11 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Когато размислим за Божията доброта към нас, как трябва тя да 
ни накара да отговорим?

2. По какви конкретни начини трябва да упражнявам по-голямо се-
беотрицание за доброто на другите?

3. В кои аспекти на живота ми е необходимо да отразявам по-ефек-
тивно ежедневното умиране на апостола?

4. Как децата могат да бъдат научени на радостта от себеотрицанието?
5. С напредването на годините какъв призив непрекъснато отеква 

към нас?
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    Урок 8                                                                               19 ноември 2022 г.

Десятъкът и първите плодове
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И всеки десетък от черда и от стада, де-
сетъкът от всичко що минава при преброяване под жезъла, да бъде 
свет на Господа. (Левит 27:32)

       „Десятъкът е свят. Бог го пази за Себе Си.“ Съвети към домоуправителите, 
с. 66

Препоръчвано четиво: Служители на евангелието, с. 191 – 196 (Поучава-
не хората да бъдат щедри)

Неделя                                                                                         13 ноември

1. ОТ ДНИТЕ НА БИТИЕТО

а. Чрез какви средства Бог запази за Себе Си част от Едемската гра-
дина? Битие 2:16, 17 Как се сравнява това с десятъка? Малахия 3:7, 8

Битие 2:16, 17: И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко 
дърво в градината свободно да ядеш; 17 но от дървото за познаване 
доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от 
него, непременно ще умреш.

Малахия 3:7, 8: От дните на бащите си Вие се отклонихте от наред-
бите Ми, и не ги опазихте. Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при 
вас, Казва Господ на Силите. Но вие думате: В какво да се върнем?8 Ще 
краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те 
крадем? В десетъците и в приносите.         

      „Господ създаде всички дървета в Едем приятни за очите и добри за 
храна и нареди на Адам и Ева свободно да се наслаждават на Неговите 
дарове. Но направи едно изключение. Не биваше да ядат от дървото за 
познаване добро и зло. Бог отдели това дърво, за да напомня постоянно, 
че Той е Притежателят на всичко. Така им даде възможност да покажат 
вярата и доверието си в Него чрез съвършено послушание към изисква-
нията Му.
      Така е с Божиите изисквания към нас. Той поставя богатствата Си в ръ-
цете на човека, но изисква една десета част от тях да бъде вярно отделяна 
за Неговото дело. Изисква тази част да бъде внасяна в съкровищницата 
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Му – да Му се предава като Негова собственост, да е свещена и да се из-
ползва за святи цели – за издръжката на онези, които разнасят спасител-
ната вест до всички части на света.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 328, 329

б. Каква беше практиката на ранните патриарси относно  десетата 
част от дохода им? Битие 14:18-20; 28:20-22

Битие 14:18-20: Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свеще-
ник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино 19 та го благослови, казвайки: 
„Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и 
на земята. 20 Благословен и Всевишният Бог, който предаде неприяте-
лите ти в твоята ръка.“ И Аврам му даде десетък от всичко. 
28:20-22: Тогава Яков се обрече и каза: „Ако бъде Бог с мене, и ме опази 
в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се 
облека, 21 така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Гос-
под ще бъде мой Бог, 22 и този камък, който изправих за стълб, ще бъде 
Божи дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десетък на Тебе.“

     „Но системата на десятъка не произлиза от евреите. От най-ранни вре-
мена Господ изискваше десятъка като Свой и тази претенция бе признава-
на и почитана.“ Патриарси и пророци, с. 360

Понеделник                                                                14 ноември

2. В ЕВРЕЙСКАТА ИКОНОМИКА

а. Какви конкретни инструкции са дадени на ранната еврейска нация 
относно десятъка? Левит 27:30-32 Как се подчертава този принцип 
във всички векове? Малахия 3:10

Левит 27:30-32: Всеки десетък от земята, било от посевите на земя-
та, или от плода на дърветата, е Господен; свет е Господу. 31 Ако някой 
поиска да откупи нещо от десетъка си, нека придаде петата част на 
цената му. 32 И всеки десетък от черда и от стада, десетъкът от 
всичко що минава при преброяване под жезъла, да бъде свет на Господа.

Малахия 3:10: „Донесете всичките десетъци във влагалището, за да 
има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това“ - казва Господ на Си-
лите. „ Дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение 
върху вас, тъй щото да не стига място за него.“

      „В еврейското богослужение народът отделяше една десета от прихода 
за поддържане на публичното поклонение към Бога. (…)
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      Когато израилтяните се готвеха да се установят като народ, законът за 
десятъците бе потвърден отново като божествена наредба, от послуша-
нието към която зависеше успехът им. (…)
    “Всеки десятък... е Господен.” (Левит 27:30) Тук е използван същият из-
раз, както в закона за съботата. “...седмия ден, който е събота на Господа, 
твоя Бог...” (Изх. 20:10). Бог запази за Себе Си една особена част от вре-
мето и от средствата на човека и никой не може безнаказано да присвоява 
което и да е от Неговите собствени неща.“ Патриарси и пророци, с. 361

б. Какво се изискваше, преди десятъкът да бъде отделен? Изход 
22:29; 34:26 (първата част); 2 Летописи 31:5, 6

Изход 22:29: Да не забавяш да принесеш първака на гумното си и на 
жлеба си. Първородния между синовете си ще дадеш на Мене.
34:26: Най-първите плодове от земята си да принесеш в дома на Госпо-
да твоя Бог. 

2 Летописи 31:5, 6: И щом се издаде тая заповед, израилтяните доне-
соха много от първите плодове на житото, виното, дървеното масло, 
меда и на всичките земни произведения; донесоха още в изобилие и десе-
тъците от всяко нещо. 6 И израилтяните и юдейците, които живееха в 
Юдовите градове, също и те донесоха десетъците от говеда и овци, и 
десетъците от светите неща, които бяха посветени на Господа тех-
ния Бог, и туриха ги на купове.

      „Но преди да се отделеше десятъкът, имаше едно Божие изискване. 
Първият пожънат плод от земята се посвещаваше на Господа. Първата 
вълна, която се стрижеше от овцете, първото зърно, когато се вършееше 
пшеницата, първото масло и първото вино се отделяха настрана за Него. 
Същото бе и с първородните на всички животни, а за първородния син се 
плащаше откупна цена. Първите плодове трябваше да се представят пред 
Господа в светилището и да се посветят за ползване от свещениците.
      Така на народа постоянно се напомняше, че Бог бе истинският Соб-
ственик на неговите поля, стада и черди, че Той е, Който изпраща слънце 
и дъжд във времето на сеене и жътва, че всичко, което притежаваха, бе 
Негово творение, а Той ги бе направил разпоредители на богатствата Си.
      Когато израилевите мъже, натоварени с първите плодове от полята, 
овощните градини и лозята, се събираха пред скинията, там се изказваше 
публична благодарност към Бога за добрината Му.“ Пак там
      „Освен десятъците Бог изисква и първите плодове от всеки наш при-
ход. Запазил ги е , за да може Неговото дело на земята да бъде изобилно 
подкрепено. Господните слуги не бива да бъдат ограничавани от оскъдица 
на средства.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 327
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Вторник                                                                                      15 ноември

3. ВЕЧНИ ПРИНЦИПИ

а. Какво беше включено в реформациите, направени в дните на Нее-
мия? Неемия 10:34-37; 12:44

Неемия 10:34-37: И ние - свещениците, левитите и людете - хвърлих-
ме жребие помежду си за приноса на дървата, за да ги докарват в дома 
на нашия Бог, според бащините ни домове, в определени времена всяка 
година, за да горят върху олтара на Господа нашия Бог според предпи-
саното в закона; 35 и всяка година да донасяме в Господния дом първите 
плодове от земята си и първите плодове от рожбата на всяко дърво; 
36 и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат 
в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, 
според предписаното в закона, и първородните от говедата си и от 
стадата си; 37 и да донасяме на свещениците, в стаите на дома на 
нашия Бог първите плодове от нашето тесто, и приносите си, и пло-
довете от всякакво дърво, също и виното, и дървеното масло; и да вна-
сяме на левитите десетъците от земята си, и левитите да вземат 
десетъците по всичките градове, гдето обработваме земята.  
12:44: Тоже в същия ден се определиха човеци над стаите за влагалища-
та, за приносите, за първите плодове, и за десетъците, за да събират 
в тях от полетата на градовете дяловете узаконени за свещениците 
и левитите; защото Юда се радваше поради свещениците и левитите, 
които служеха.

б. Коя практика на фарисеите срещна одобрението на Христос? Ма-
тей 23:23 Защо принципът на десятъка се прилага и в новозаветната 
ера? Евреи 7:1–5, 8, 20, 21

Матей 23:23: Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото дава-
те десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-ва-
жните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия 
трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.

Евреи 7:1-5, 8, 20, 21: Защото тоя Мелхиседек, салимски цар, свещеник 
на Всевишния Бог, Който срещна Авраама, когато се връщаше от пора-
жението на царете и го благослови, 2 комуто Авраам отдели и десетък 
от всичката плячка - тоя, който е първо, по значението на името му, 
цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, 3 - без баща, без май-
ка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но 
оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник.
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4 А помислете, колко велик беше тоя човек, комуто патриарх Авраам 
даде и десетък от най-добрата плячка. 5 Защото, докато ония от Леви-
евите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона 
да вземат десетък от людете, сиреч, от братята си, ако и тия да са 
произлезли от чреслата на Авраам. (…) 8 И в единия случай смъртните 
човеци вземат десетък, а в другия - тоя, за когото се свидетелствува, 
че живее. (…) 20 И колкото е важно това, че Той не е станал свещеник 
без заклеване, 21 (защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той 
със заклеване от страна на Този, Който Му казва: "Господ се закле и не 
ще се разкае"), като каза: Ти си свещеник до века,

     „Новият завет не въвежда закона за десятъка, както не и този за съ-
ботата; тъй като се приема валидността и на двете и се обяснява тяхното 
дълбоко духовно значение.
        Бог абсолютно е запазил определена част от нашето време и наши-
те средства. Пренебрегването на тези изисквания означава ограбване на 
Бога.“ Ревю енд херълд, 16 май 1882 г.
      „Десятъкът трябва да бъде посветен на Бога. Неговите изисквания са на 
първо място. Ние не изпълняваме Неговата воля, ако Му посветим това, 
което е останало, след като всичките ни желания са били задоволени. Пре-
ди да бъде изразходвана каквато и да е част от нашия доход, ние трябва 
да извадим и да Му представим тази част, която Той изисква като Негова. 
Когато това бъде направено, остатъкът ще бъде осветен и благословен за 
наша собствена употреба. Но когато задържаме това, което Той казва, че е 
Негово, проклятието почива върху цялото и ние сме записани в небесните 
книги като провинени в кражба. Бог дава на човека девет десети, но една 
десета изисква за свещени цели - тъй като е дал на човека шест дни за не-
гова собствена работа и е запазил седмия ден за Себе Си.“ Пасифик юниън 
рекордър, 10 октомври 1901 г.
      „Докато ние като Божи народ вярно отдаваме на Бога времето, което 
Той е запазил за Себе Си, няма ли  да Му отдадем и част от средствата си, 
на които Той има право? (…)
      Една десета част от целия ни доход е Господна. Той я е запазил за Себе 
Си, за да бъде използвана за религиозни цели. Той е свят. Не приема нищо 
по-малко, каквото и да е то.“ Съвети към домоуправителите, с. 47, 48
      „Малките и по-големите течения на благотворителност трябва посто-
янно да текат. Божието провидение е много по-напред от нас и върви на-
пред много по-бързо, отколкото нашата щедрост. Пътят за напредването 
и издигането на Божието дело е преграден от себелюбие, гордост, алч-
ност, разточителност и показна любов. Цялата църква е натоварена със 
сериозната отговорност да издигне всеки клон на делото. Ако членовете 
ѝ следват Христос, те ще се откажат от склонността си към показ, любов 
към облеклото, към луксозните къщи и скъпи мебелировки. Между адвен-
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тистите от седмия ден трябва да съществува много по-голямо смирение.“ 
Свидетелства към църквата, т. 7, с. 244, 245

Сряда                                                                                           16 ноември

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НАС

а. Как принципът за десятъка е свързан с осмата заповед? Изход 
20:15; Малахия 3:8, 9

Изход 20:15: Не кради.

Малахия 3:8, 9: Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче 
казвате: „В какво Те крадем?“ В десетъците и в приносите. 9 Вие сте 
наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.

      „Бог поставя ръката Си над всички човешки притежания и казва: „Аз 
съм Собственикът на Всемира и тез блага са мои. Десятъкът, който ти от-
казваш да дадеш, Аз съм определил за издръжката на Моите служители 
в делото им за представяне на Писанията пред живеещите в тъмнина. Ко-
гато използваш Моя капитал, за да задоволяваш собствените си желания, 
ти ограбваш душите от светлината, която съм предвидил да им дам. Имал 
си възможност да покажеш верността си към Мен, но не си го направил. 
Ти Ме ограбваш. (…) „Вие наистина сте проклети, защото вие, да! – целият 
този народ - Ме крадете“ (Малахия 3:9). Свидетелства към църквата, т. 6, с. 
329, 330

б. Какво трябва никога да не забравяме за десятъка? 1 Коринтяни 
9:13, 14

1 Коринтяни 9:13, 14: Не знаете ли, че тия, които свещенодействат, 
се хранят от светилището? И че тия, които служат на олтара, взе-
мат дял от олтара?

      „Десятъкът е отделен за особена употреба. На него не трябва да се 
гледа като на фонд за бедните. Той трябва да бъде специално посветен 
в подкрепа на онези, които носят Божията вест на света, и не бива да се 
отклонява от това си предназначение.“ Съвети към домоуправителите, с. 72
     „Нека никой не се чувства свободен да задържа десятъка си, за да го 
употребява според собствената си преценка. Десятъкът не бива да се упо-
требява от човека, който го дава, когато последният изпадне в критично 
положение, нито така, както му се струва подходящо, дори и да го счита 
като употребен за Божията работа.“ Служители на евангелието, с. 193, 194
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      „Беше ми дадено много ясна  и определена вест за нашия народ. За-
ръчано ми беше да им кажа, че правят грешка, като употребяват десятъка 
за различни цели, които, макар и добри по себе си, не са за целта, за която 
Бог е определил да бъде използван десятъкът. Хората, които употребяват 
десятъка по този начин, се отклоняват от Господните нареждания. Господ 
ще ги съди за тези неща.
     Някои смятат, че десятъкът може да се  определи за училищни цели. 
Други разсъждават, че продавачите на литература и колпортьорите трябва 
да се издържат от десятъка, но голяма грешка се прави, когато десятъкът 
се отклонява от предназначената цел – издръжката на проповедниците. 
Необходимо е днес на мисионското поле да има сто добре обучени работ-
ници там, където сега има само един.“ Пак там, с. 194, 195

Четвъртък                                                                               17 ноември

5. НАШИЯТ ПЪРВИ ФИНАНСОВ ПРИОРИТЕТ

а. Кой е ключът към духовния и временния просперитет? Матей 6:33

Матей 6:33: Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; 
и всичко това ще ви се прибави.

      „Господ не само изисква десятъка като Негов собствен, но Той ни казва 
как трябва да бъде запазен за Него. Той казва: „Почитай Господа от имота 
си и от първите плодове от целия си доход“ (Притчи 3:9). Това не учи, че 
трябва да харчим средствата си за себе си и да донесем на Господ оста-
тъка, въпреки че иначе би трябвало да бъде честен десятък. Нека първо 
се отдели Божият дял. Напътствията, дадени от Светия Дух чрез апостол 
Павел по отношение на даренията, представят принцип, който важи и за 
десятъка: „В първия ден от седмицата нека всеки от вас да отделя според 
както Бог го е благословил“ (1 Коринтяни 16:2). Тук са включени родители 
и деца. Отнася се не само за богатите, но и за бедните.“ Ревю енд херълд, 10 
ноември 1896 г. (Курсивът е на автора)

б. Какво ни заявява Бог за това, което е Негово? Малахия 3:10

Малахия 3:10: „Донесете всичките десетъци във влагалището, за да 
има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това“, казва Господ на Си-
лите, „дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение 
върху вас, тъй щото да не стига място за него.“

      „Нека Господният народ плаща верен десятък и нека също от родители 
до деца да заделят за Господа парите, които толкова често се харчат за 
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себезадоволяване. Господ ни е направил Негови настойници. Той е поста-
вил Своите средства в нашите ръце за вярно разпределение. Той иска от 
нас да Му дадем Неговото собствено. Той е запазил десятъка като Негова 
част, за да бъде употребен за занасяне на Евангелието до всички части на 
света. Братя и сестри, изповядвайте и изоставете егоизма си и донесете на 
Господа вашите дарения и приноси. Донесете Му и десятъка, който сте за-
държали. Елате, изповядайте небрежността си. Донесете на  Господ, както 
Той ви е поканил да направите.” Пак там, 23 ноември 1905 г.

Петък                                                                                          18 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кой нагледен урок от Едем илюстрира принципа на десятъка?
2. Как евреите трябваше да признаят Божиите права, преди да върнат 
десятъка си в Божията съкровищница?
3. Защо десятъчната система е приложима в ерата на Новия завет?
4. Какво би се станало, ако всеки християнин плаща верен десятък?
5. Как верният десятък е от полза за всички?
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    Урок 9                                                                                26 ноември 2022 г.

Благодарствени дарения и грижа за бедните
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Що да въздам Господу За всичките Му 
благодеяния към мене? (Псалм 116:12)

     „Нашата себеотрицателна благотворителност, нашите доброволни да-
рения са, за  да дадем доказателство, че истината върши своето дело в 
сърцата ни“ Ревю енд херълд, 14 юли 1904 г.

Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 3, с. 372-381; Сви-
детелства към църквата, т. 4, с. 432-444

Неделя                                                                                        20 ноември

1. СЪЗДАТЕЛЯТ ПРИТЕЖАВА ВСИЧКО

а. Какво ни напомня, когато размислим за собствеността върху све-
та? Псалм 95:3-5; Притчи 3:9; 1 Коринтяни 6:19 (последната част), 20

Псалм 95:3-5: Защото Господ е велик Бог, и велик Цар над всички бого-
ве.4 В Неговата ръка са земните дълбочини; и височините на планини-
те са Негови. 5 Негово е морето, дори Той го е направил; и ръцете Му 
създадоха сушата.
Притчи 3:9: Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия 
доход.
1 Коринтяни 6:19, 20: Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия 
Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си,20 
защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, 
[и с душите си, които са Божии].

      „Бог е сложил ръка върху всички неща – и върху човека, и върху него-
вите притежания – защото Му принадлежат. Тай казва: „Аз съм собственик 
на света; вселената е Моя и изисквам от вас да посветите на службата за 
Мен първите плодове от всичко, което чрез Своите благословения съм на-
правил да бъде в ръцете ви.“ Съвети към домоуправителите, с. 51
    „Парите не са наши. Къщи и имот, мебелировка, облекло и скъпоцен-
ности не ни принадлежат. Ние сме пътници, странници. Имаме само съ-
гласието Му да ползваме нещата, необходими за здравето и живота. (…) 
Временните благословения са ни дадени, за да бъдем изпитани, да бъдем 
проверени, дали могат да ни бъдат поверени вечните богатства. Ако из-
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държим Божия изпит, ще приемем това откупено притежание, което ще 
бъде наша собственост в слава, почест и безсмъртие.
      Ако вярващите биха давали за Божието дело онази част от поверените 
им пари, които харчат за задоволяване на себелюбието си и за служене на 
разни идоли, биха натрупали съкровище в небето и биха извършили точно 
всичко, което Бог желае да вършат. Но като богатия човек в притчата, те 
живеят разточително. Парите, които Бог им е поверил, за да бъдат упо-
требени за слава на Неговото име, се харчат лекомислено за маловажни 
неща. Увлечени от своите желания, те не спират, за да размислят за отго-
ворността си към Бога. Не се замислят, че ще дойде ден на равносметка, 
който е близо и когато ще им бъде поискан отчет за тяхната работа като 
домоуправители.“ Дом и семейство, с. 340, 341

Понеделник                                                                                21 ноември

2. БЛАГОДАРСТВЕНИ, ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ И ДАРЕНИЯ ЗА ВИНА

а. Какво ни учи Библията за даването? Псалми 50:14; 116:12

Псалми 50:14: Принеси Богу жертва на хваление, и изпълни на Всевиш-
ния обреците си;
116:12: Що да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?

      „(Той) Яков признаваше Божиите изисквания към него и чувстваше, че 
трябва да се отплати за особените знаци на божествена благосклонност. 
Така всяко  благословение ни призовава да откликнем с благодарност към 
Автора на всички милости към нас. (…)
      Нашето време, таланти, имущество е редно да бъдат свято предадени 
на Него, Който ни е поверил тези благословения. Когато за нас е извърше-
но особено спасение или са ни дадени нови, неочаквани благословения, 
ние трябва да благодарим за Божията доброта не само с думи на благо-
дарност, но подобно на Яков – чрез дарби и приношение. Както постоянно 
получаваме благословения от Бога, така трябва постоянно да даваме.“ Па-
триарси и пророци, с. 118

б. Защо Езекия видя нужда от реформация в Юда? 2 Летописи 29:1-7, 
27-33 От каква реформа се нуждаем също днес?

2 Летописи 29:1-7, 27-33: Езекия беше двадесет и пет години на въз-
раст когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; 
а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря. 2 Той върши това, 
което бе право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид. 3 
В първия месец от първата година на царуването си той отвори вра-
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тите на Господния дом и ги поправи. 4 И като доведе свещениците и 
левитите, събра ги на източния площад и рече им: 5 Слушайте ме, ле-
вити, осветете се сега, осветете и храма на Господа Бога на бащите 
си, и изнесете нечистотата от светото място. 6 Защото бащите 
ни са отстъпили, сторили са зло пред Господа нашия Бог, оставили 
са Го и са отвърнали лицата си от Господното обиталище, и са обър-
нали гръб; 7 те са затворили вратите на предхрамието и са изгаси-
ли светилниците, а не са кадили темян нито пренасяли всеизгаряния 
в светото място на Израилевия Бог… 27 Тогава Езекия заповяда да 
принесат всеизгарянето на олтара. И когато почна всеизгарянето, 
почна и пеенето Господу с тръбите и с инструментите на Израиле-
вия цар Давида. 28 А цялото събрание се кланяше, и певците пееха, и 
тръбите свиреха непрекъснато докле се извърши всеизгарянето. 29 
И като свършиха принасянето царят и всички, които присъствуваха 
с него, коленичиха и се поклониха. 30 Тогава цар Езекия и първенците 
заповядаха на левитите да славословят Господа с думите на Давида и 
на гледача Асаф. И те пееха с веселие; и наведоха се та се поклониха. 
31 След това, Езекия проговаряйки, каза: Сега, като сте се осветили 
Господу, пристъпете та принесете жертви и благодарителни прино-
си в Господния дом. И така, обществото принесе жертви и благодари-
телни приноси; и всеки, който имаше сърдечно съизволение, принесе 
и всеизгаряне. 32 И числото на всеизгарянията, които обществото 
принесе, възлезе на седемдесет юнеца, сто овена и двеста агнета; 
всички тия бяха за всеизгаряния Господу; 33 а посветените животни 
бяха шестстотин говеда и три хиляди овце.

      „Задълженията обаче остават пренебрегнати. Мнозина задържат 
средствата, които Бог изисква за Своето дело, и по този начин Го ограб-
ват. Егоистичните им сърца не дават една десета от целия им доход, 
както Бог изисква. Не идват и на годишните събрания с доброволни да-
рения, благодарствени приноси и приноси за вина. Мнозина идват при 
Господа с празни ръце. „Ще краде ли човек Бога? Ви обаче Ме крадете. 
И казвате: „В какво Те крадем?“ „В десятъците и приносите. Вие сте на-
истина проклет.“ (Малахия 3:8).“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 490
     „Донесете вашите дарения за престъпление, вашите благодарствени 
дарения и вашите доброволни дарения. Смирете сърцата си пред Гос-
под и Той ще бъде намерен винаги готов да приеме и прости.” Ревю енд 
херълд, 8 юли 1880 г.
      „Работата на Неговите (Господните) вестители за разнасяне на Сло-
вото на живота не бива да бъде осакатявана.. Когато проповядват ис-
тината, те би трябвало да разполагат със средства, които да влагат за 
напредъка на делото, за да може то да бъде извършено в подходящото 
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време и да има най-добро и най-спасяващо влияние. Трябва да се вър-
шат дела на милост, да се помага на бедните и страдащите. За тази цел 
е нужно да се дават дарби и дарения. Особено в новите полета където 
стандартът на истината никога досега не е бил издиган, е нужно това 
дело да бъде извършено.“ Свидетелства към църквата ,т. 6, с. 327

Вторник                                                                                   22 ноември

3. ЛЕВИТСКА ЩЕДРОСТ

а. Как Бог съчетава дълг и благословение? Притчи 11:24, 25

Притчи 11:24, 25: Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, 
а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия, 25 Благотворната 
душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.

      „Левитската система се отличаваше по забележителен начин с осве-
щаването на притежанията. Когато говорим за десятъка като стандарт на 
еврейските дарения за религиозни цели, не говорим без да разбираме. 
Господ държи на Своите върховни изисквания и почти във всяка глава 
Дарителят им напомня, че от тях се изисква да Му връщат. (…)
      Малцината добросъвестни връщаха на Бога около една трета от 
приходите си за религиозни цели и за бедните. Но тези изисквания не се 
отнасяха само за определена прослойка от народа, а за всички. Изисква-
ното бе пропорционално на притежанията.“ Свидетелства към църквата, т. 
4, с. 435, 436
      „Когато Господните люде в който и да е период на световната история 
са провеждали радостно и доброволно плана Му за систематична бла-
готворителност и за даване на дарения и приноси, винаги се е изпълня-
вало непроменящото се обещание, че успехът ще съпровожда всичките 
им дейности съразмерно с тяхното подчинение на Божиите изисквания.“ 
Пак там, т. 3, с. 377

б. Когато даваме парични обети и обреци, какво никога не трябва да 
забравяме? Еклисиаст 5:4, 5; Псалм 66:13, 14

Еклисиаст 5:4, 5: Когато направиш обрек Богу, не се бави да го изпъл-
ниш, защото Той няма благоволение в безумните; изпълни това, кое-
то си обрекъл. 5 По-добре да се не обричаш, отколкото да се обречеш 
и да не изпълниш.
Псалм 66:13, 14: Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, ще изпълня пред 
Тебе обреците,14 които произнесоха устните ми и говориха устата 
ми в бедствието ми
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      „Бог желае членовете на църквата Му да считат задълженията си 
към Него за така обвързващи, както изплащането на дълговете си към 
търговците на пазара. Нека всеки направи преглед на изминалия си жи-
вот и провери дали  няма някакви неизплатени, неизкупени, пренебрег-
нати обети; нека след това положи допълнителни усилия да ги изплати 
до „последното петаче“, защото всички ще трябва да се изправим пред 
последното заседание на съда, където няма да издържи нищо, освен 
истинността  и честността.“ Пак там, т. 4, с. 444      
      „Бог абсолютно е запазил една особена част от нашето време и наши-
те средствата. Да игнорираме тези твърдения означава да ограбим Бог. 
Християните се хвалят, че техните привилегии далеч надхвърлят тези 
на еврейската епоха. Тогава ще се задоволим ли да дадем по-малко за 
Божието дело, отколкото Неговия древен народ? Десятъкът беше само 
част от техните дарения. Изискваха се много други дарения освен добро-
волното дарение или благодарственото дарение, което тогава, както и 
сега, е било постоянно задължение.“ Ревю енд херълд, 16 май 1882 г.

Сряда                                                                                        23 ноември

4. ВТОРИЯТ ДЕСЯТЪК

а. В еврейската икономика какъв беше вторият десятък - и каква 
беше неговата цел? Второзаконие 14:22, 23, 27-29; 26:12, 13

Второзаконие 14:22, 23, 27-29: Непременно да даваш десетък от 
всичките си произведения, които си посеял, които нивата ти произ-
вежда всяка година. 23 И десетъкът от житото си, от виното си и от 
маслото си, и първородните от говедата си и от овците си да ядеш 
пред Господа твоя Бог, на мястото, което избере за да настани Име-
то Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог… 
27 и левитинът, който е отвътре портите ти; него да не пренебрег-
ваш, защото той няма дял нито наследство с тебе. 28 В края на всяка 
трета година да изваждаш целия десетък от произведението си през 
оная година, и да го складираш отвътре градските си порти, 29 тъй 
щото левитинът, (защото той няма дял нито наследство с тебе), 
чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, 
да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ 
твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш.
26:12, 13: Когато в третата година, годината за плащане десетъ-
ците, свършиш отделянето на всичките десетъци на рожбите си, и 
ги дадеш на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, за 
да ядат отвътре градовете ти и се наситят, 13 тогава да речеш 
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пред Господа твоя Бог: Напълно изнесох от къщата си посветените 
десетъци и дадох ги на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдо-
вицата, според всичките заповеди, които си ми заповядал; аз не съм 
престъпил ни една от заповедите Ти, нито съм ги забравил;

      „За подпомагане събиранията на народа за религиозна служба, както 
и за грижата към бедните, от целия приход се изискваше втори десятък. 
За първия десятък Господ бе заявил: “А на левийците ето, Аз давам в на-
следство всичките десятъци в Израил...” (Числа 18:21). Но за втория Той 
нареди: “И десятъкът от житото си, от виното си и от маслото си и първо-
родните от говедата си и от овците си да ядеш пред Господа, Твоя Бог, на 
мястото, което избере, за да настани името си там; за да се научиш да се 
боиш всякога от Господа, твоя Бог” (Второз. 14:23, 29, 16:11-14). Този де-
сятък или неговата равностойност в пари се изискваше те да при-насят 
на всеки две години на мястото, където се намираше светилището. След 
като представеха благодарствените си жертви на Бога и една специална 
част за свещеника, приносителите трябваше да използват останалото 
за религиозно празненство, в което трябваше да участват левити, чуж-
денци, сираци и вдовици. Така бе промислено за благодарствените при-
носи и празници при годишните събирания и народът бе привличан в 
обществото на свещеници и левити, за да бъде поучаван и окуражаван 
за служба на Бога.
      Всяка трета година обаче вторият десятък трябваше да се използва 
у дома за поддържане на левити и бедни (…) Този десятък трябваше да 
образува един фонд, който да се използва за благотворителност и госто-
приемство.“ Патриарси и пророци, с. 364

б. Как вторият десятък е от полза за дарителя в духовно отношение 
и по какъв начин може да бъде благословение днес? Притчи 19:17

Притчи 19:17: Който показва милост към сиромаха заема Господу, и 
Той ще му въздаде за благодеянието му. 

     „Посвещаването на Бог на една десета част от всеки приход, бил той 
от овощната градина или житната нива, от стадата или труда на мозъка 
и ръката; даването на втори десятък за подпомагане на бедните, както и 
за други благотворителни цели, имаха за цел да напомнят постоянно на 
народа, че Бог е притежателят на всичко, и че това са случаи за тях да 
бъдат проводници на неговите благословения. Това служеше да убива у 
тях всяка проява на себелюбие и да развива благородство на характе-
ра.“ Възпитание, с. 42
      „Ще има изобилие от места, където да се използва вторият десятък 
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при извършване на сериозна мисионска работа на нови места.“ Ръкописи, 
т. 7, с. 139

Четвъртък                                                                            24 ноември

5. ДАВАНЕ В ПРАВИЛНИЯ ДУХ

а. Какво трябва да осъзнаем като даваме за Божията кауза? Марк 
12:41-44  Как можем да определим сумата за първи плодове и други 
приноси? Второзаконие 16:17

Марк 12:41-44: И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше 
как народът пускаше пари в съкровищницата; и мнозина богаташи 
пускаха много. 42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, си-
реч, един кодрант. 43 И повика учениците Си и каза им: „Истина ви 
казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в 
съкровищницата; 44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя 
от немотията си пусна всичко що имаше, целия си имот.“  

Второзаконие 16:17:  Всеки да дава по силата си, според благослове-
нието, което Господ твоят Бог ще ти е дал.

      „Колко дължиш на  господаря ми?“ (лука 16:5) Невъзможно е да се 
каже. Всичко, което имаме, е от Бога. Той слага ръката Си върху имотите 
ни, казвайки: „Аз съм законният притежател на цялата Вселена; тези са 
мои блага. Посветете Ми десятъците и приносите. Като донасяте тези оз-
начени блага като знак на вашата вярност и преданост на Моята върхов-
на власт, Моето благословение ще умножи вашия имот и вие ще имате 
изобилие.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 186
      „Приносите, изисквани от евреите за религиозни и благотворителни 
цели, възлизаха на една четвърт от прихода им. Можеше да се очаква, 
че такъв тежък данък върху приходите ще ги доведе до бедност, но на-
против! Вярното съблюдаване на тези наредби бе едно от условията за 
успеха на народа.“ Патриарси и пророци, с. 361

б. Какво отношение би искал Господ да прояви всеки от нас, когато 
дава? 2 Коринтяни 9:6, 7; Матей 6:1-4

2 Коринтяни 9:6, 7: А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и 
да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. 7 Всеки да дава 
според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принужде-
ние; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
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Матей 6:1-4: Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред 
човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е 
на небесата. 2 И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе 
си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъ-
дат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече 
своята награда. 3 А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти 
не узнае какво прави десницата ти; 4 за да става твоята милостиня 
в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

     „Господ не се нуждае от приношенията ни. Ние не можем да Го обо-
гатим чрез своите дарове. Псалмистът казва: „Всичко идва от Тебе и от 
Твоето сме Ти дали.“ Обаче Бог ни позволява да покажем, че оценява-
ме Неговите милости, като полагаме себеотрицателни усилия да ги раз-
дадем на другите. Това е единственият начин, по който е възможно да 
изразим своята благодарност и любов към Бога. Такъв, а не друг е бил 
Божият промисъл.“ Съвети към домоуправителите, с. 15

Петък                                                                                      25 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо Господ изисква от нас да Му даваме първите си плодове?
2. Какви видове приношения Господ все още определя за нас днес?
3. Какво можем да научим от примера на евреите в даването?
4. За какви цели може да се използва вторият десятък в наши дни?
5. Как се измерва стойността на даден дар в Божиите очи?
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                                                                     Събота, 3 декември 2022

Дарения от първата събота
за молитвен дом в Кастелон, 
Испания
     Испания, известна още като Крал-
ство Испания, е суверенен член на 
Европейския съюз. Нейната форма 
на управление е парламентарна мо-
нархия. Тази слънчева, климатично 
разнообразна страна дели Иберий-
ския полуостров с Португалия. Нацията обхваща площ от 195 364 ква-
дратни мили (504 645 km2) с население от над 47 милиона души. Кас-
тилският или испанският е официалният език. Около 96% твърдят, че са 
римокатолици, но само около 20% от тях твърдят, че изповядват своята 
вяра.
      През 1958 г. в град Барселона е организирана първата група на Ад-
вентисти от седмия ден реформаторско движение.  Тогава у нас нямаше 
свобода на съвестта, но днес сме благодарни, че се радваме на това бла-
гословение. Град Малага скоро се превърна в център на нашата работа, 
а по-късно Мадрид, столицата. Развитието на църквата беше бавно, но с 
Божието ръководство беше положена сигурна основа.
      В началото на 2000 г. Испания отвори вратите си за имиграция и братя 
от Румъния, Украйна, Молдова и Америка започнаха да пристигат. Беше 
чудесно да се види единоверците от различни страни и езици да идват 
тук, за да си изкарват прехраната. Провъзгласяването на настоящата ис-
тина беше съкровище, носено в сърцата им в тази католическа страна.
      Скоро се изправихме пред проблема да намерим подходящо място 
за всички богомолци. Наемането на помещение беше първото решение, 
но скоро беше изпреварено от продължаващото пристигане на десетки 
и дори стотици братя, особено в столицата. Изправихме се пред трудни 
времена.
      Тогава, през 2019 г., служителите от Испанското поле, в пълна хармо-
ния с църквата Кастельон де ла Плана – град на източното крайбрежие 
– решиха да закупят имот, който да се приспособи и да реши настоящите 
и бъдещите нужди на църквата. Този имот вече е закупен, но трябва да 
бъде обстойно преустроен - което струва много пари - а ресурсите ни са 
ограничени. Затова се обръщаме към нашите братя, сестри и приятели, 
които са членове на съботното училище от цял   свят, любезно да направят 
щедро дарение за молитвения дом в Кастельон.
      „Един разпръсква щедро, но пак се има“ (Притчи 11:24). Благодарим 
Ви предварително.
                                                     Вашите братя и сестри от Испания
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Божията съкровищница: Неговата църква
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И вие, като живи камъни, се съграждате 
в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте ду-
ховни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. (1 Петро-
во 2:5)

  „Църквата на Христос е много ценна в Неговите очи. Тя е съкровищни-
цата, която съдържа Неговите скъпоценности, кошарата, която обгражда 
Неговото стадо.“ Вярата, чрез която живея, с. 280

Препоръчвано четиво: Деяния на апостолите, с. 7-10 (1. Божието на-
мерение за църквата Му)

Неделя                                                                                    27 ноември

1. КОШАРА ЗА ХРИСТОВОТО СТАДО

а. Защо Бог има църква на земята? 1 Петрово 2:5, 9

1 Петрово 2:5, 9: И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен 
дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, 
благоприятни на Бога чрез Исуса Христа... 9 Вие, обаче, сте избран 
род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да 
възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнина-
та в Своята чудесна светлина:

      „Църквата е определеното от Бога средство за спасение на хората 
от греха. Тя бе организирана да им служи и нейната мисия е да предаде 
евангелието на света. Още отначало Божият план е бил църквата Му да 
отразява Неговата пълнота и съвършенство. Членовете ѝ, които Той е 
призовал от тъмнина в чудната Своя светлина, трябва да изявяват слава-
та Му. Църквата е хранилище на щедрата Христова благодат. Чрез нея ще 
бъде открита „на небесните началства и власти“ (Еф. 3:10) последната и 
пълна проява на Божията любов.“ Деяния на апостолите, с. 7

б. Кои характеристики са съществени в истинската Божия църква? 
Откровение 14:12; Ефесяни 4:4-6
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Откровение 14:12: Тук е нужно търпението на светиите, на тия, 
които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
Ефесяни 4:4-6: Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани 
към една надежда на званието ви: 5 един Господ, една вяра, едно кръ-
щение,6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и 
във всички.

    „Трябва да се обединим, но не върху платформа от заблуда.“ Ръкописи, 
т. 15, с. 259

Понеделник                                                                            28 ноември

2. БЕЗОПАСНО УБЕЖИЩЕ

а. Тъй като само присъствието на Христос в сърцето ни (Йоан 15:4, 5) 
може да ни направи едно в истината, кой пример от ранните ученици 
не трябва никога да забравяме? Деяния 1:13, 14; 2:46; 4:32

Деяния 1:13, 14: И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, 
гдето живееха Петър и Иоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоло-
мей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов.
2:46: И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по 
къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,
4:32: А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни 
един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им 
беше общо.

      „Те (учениците) бяха събрани в едно, с различните си грешки, с 
унаследените си и придобити зли наклонности. Но в и чрез Христос те 
трябваше да живеят в Божието семейство и да се стремят към единство 
във вярата, учението и духа. Те щяха да имат свои изпитания, свои ос-
кърбления, свои различни мнения. Но докато Христос живееше в сърца-
та им, не можеше да има разединение. Неговата любов щеше да ги кара 
да се обичат един друг. Поученията на спасителя щяха да ги довеждат 
до изравняване на всичките им различия и до единство, докато станеха 
едно в мненията и в разсъжденията си.“ Животът на Исус, с. 232

б. Каква отговорност идва на всеки от нас, когато посветим живота 
си на Христос? 1 Тимотей 3:15

1 Тимотей 3:15: В случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се 
обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и 
подпорка на истината.
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      „Отношението между Христос и Неговата църква е много интимно 
и свято; Той е младоженецът, а църквата – невястата; Той е главата, а 
църквата – тялото. Следователно, свързване с Христос означава свърз-
ване с Неговата църква.
     Църквата е организирана за служба и в един живот посветен на служ-
ба за Христос, свързаност с църквата е една от първите стъпки. Верност-
та към Христос изисква вярно изпълнение на църковните задължения.“ 
Възпитание, 299

в. Каква привилегия е предоставена на всеки член на истинската 
Божия църква? 1 Йоан 1:7; Евреи 10:24, 25

1 Йоан 1:7: Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, 
имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни 
очиства от всеки грях.
Евреи 10:24, 25: И нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощря-
ваме към любов и добри дела, 25 като не преставаме да се събираме 
заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме 
един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

      „Проповядването е само малка част от работата, която трябва да 
се извърши за спасяването на човешките души. Божият Дух убеждава 
грешниците в истината и ги поставя в ръцете на църквата. Проповедни-
ците могат да извършат своята част, но те никога не могат да извършат 
работата на църквата. Бог изисква неговата църква да отглежда младите 
и неопитните във вярата, да отиде при тях не е цел да клюкарства с тях, 
но да се моли, да им говори думи, които са „златни ябълки в сребърни 
съдове.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 157

Вторник                                                                                  29 ноември

3. ПРИЗОВАНИ ДА СЛУЖАТ

а. Кое задължение на вярващите често се пренебрегва? Псалм 60:4

Псалм 60:4: Дал си знаме на ония, които Ти се боят, за да се развява, 
защото е истината.

      „В много от нашите организирани църкви знамето на истината се 
влачи в пръстта, защото членовете не служат на Бога, а служат на собст-
веното си удоволствие. Те работят чрез влиянията, които обкръжават 
душата. Чрез поучение и пример, със задоволяване на личните желания, 

               Урок 10  3 декември 2022   77

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Д
ар

ен
ия

 о
т 

пъ
рв

ат
а 

съ
бо

та
 - 

за
 ц

ен
тр

ал
а 

на
 Б

ол
ив

ий
ск

ат
а 

ун
ия



78

със светските си навици на обличане, с думите и действията си те свиде-
телстват против истината, против себеотрицанието, против кротостта на 
Христос. Те са студени духовно и далеч от Христос. Ако следваха стъпки-
те на Христос, те щяха да бъдат участници в Неговото себеотрицание, в 
Неговата саможертва, за да могат да издигнат и спасят душите, които са 
готови да загинат.“ Ръкописи, т. 19, с. 173

б. Какво е призванието на всеки последовател на Христос? 2 Тимотей 
2:1-4

2 Тимотей 2:1-4: Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е 
в Христа Исуса. 2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това 
предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 3 Съ-
участвувай в страданията като добър войник Исус Христов. 4 Никой, 
служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на 
този, който го е записал за войник.

      „Христовата църква е организирана за служба, нейният лозунг е: слу-
жене. Нейните членове са борци, които трябва да се обучат за борба под 
водачеството на Княза на тяхното спасени. Християнските проповедници, 
лекари и учители имат да вършат едно много по-голямо дело, отколкото 
мнозина мислят. Те трябва не само да служат на човеците, но и да ги обу-
чават и те от своя страна да служат други. Те трябва не само да поучават 
в здравните принципи, но да възпитават слушателите си да разпространя-
ват тези принципи по-нататък. Истина, която не се прилага в живота и не 
се предава по-нататък, губи своята животворна мощ, своята целебна сила. 
Благословение от нея може да се получи само когато тя се предава и на 
други.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 91

в. Кое помага за обединяването на църквата? Галатяни 6:2; Ефесяни 
4:1-3

Галатяни 6:2: Един другиму теготите си носете, и така изпълнявай-
те Христовия закон. 

Ефесяни 4:1-3: И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхожда-
те достойно на званието, към което бяхте призовани, 2 със съвърше-
но смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един 
друг с любов, 3 и се стараете в свръзката на мира да опазите един-
ството в Духа.

      „Църквата никога не може да стигне до нивото, което Бог желае, докато 
не се отнесе със съчувствие към мисионските работници. Никога не може 
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да съществува единството, за което Христос се молеше, докато църква-
та не се заеме с мисионска служба и с подкрепа на мисиите. Усилията на 
мисионерите не могат да постигнат максимума, който биха постигнали, 
ако църковните членове в родните им страни само на думи, а не чрез 
дела, осъзнават задължението си, ако не дадат на мисионерите своята 
сърдечна подкрепа.“ Съвети към домоуправителите, с. 35

Сряда                                                                                       30 ноември

4. РАСТЕНЕ И РАЗВИТИЕ

а. Как Вдъхновението описва растежа и развитието на вярващия и 
на църквата? Ефесяни 2:19-22; 4:14-16; 1 Коринтяни 3:9-13

Ефесяни 2:19-22: Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте 
съграждани на светиите и членове на Божието семейство; 20 понеже 
бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като 
е краеъгълен камък сам Христос Исус, 21 върху когото всяко здание, 
стройно сглобено, расте за храм свет на Господа; 22 в който и вие се 
вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
4:14-16: За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вя-
тър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамител-
ни хитрости; 15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по 
всичко в Него, Който е главата, Христос, 16 от Когото цялото тяло, 
сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съ-
размерното действие на всяка една част, изработва растенето на 
тялото за своето назидание в любовта. 

1 Коринтяни 3:9-13: Защото сме съработници на Бога, като вие сте 
Божия нива, Божие здание.10 Според дадената ми Божия благодат, 
като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но 
всеки нека внимава как гради на нея.11 Защото никой не може да 
положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.12 
И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, 
дърва, сено, слама,13 всекиму работата ще стане явна каква е; 
защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; 
и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.      

     „Бог изпитва всяка душа, която твърди че вярва в Него. На всички са 
поверени таланти. Господ е дал на човеците Своите блага за да търгува 
с тях. Той ги е направил Свои стопани и им е дал да притежават пари, 
къщи и земи. Всички тези трябва да се считат като Господни блага и да се 
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употребяват за напредване на делото, да се съгради царството му в света. 
Като търгуваме с Господните блага трябва да Го търсим за мъдрост, за да 
не употребяваме светото му съхранение, за да прославим себе си или да 
задоволяваме себелюбиви подбуди. Повереното количество е различно, 
но онези, които имат най-малките дарби не трябва да чувстват, че понеже 
техният талант на средства е малък, не могат да вършат нищо с него.“ Сви-
детелства към църквата, т. 9, с. 186
     „Нашето дело не се поддържа чрез големи дарения или завещания, 
защото малцина са богатите между нас. Коя е тайната на нашето благосъ-
стояние? Ние сме се движели под ръководството на Капитана на нашето 
спасение. Бог благослови нашия съединен труд. Истината се разпростра-
ни и преуспя. Институтите се умножиха. Синаповото семе се разви в голя-
мо дърво. Системата на организацията се оказа много успешна. Според 
библейския план бе въведена систематична благотворителност. Тялото е 
било „хранено от онова, което всеки член е доставял.“ Свидетелства за про-
поведници, с. 15

б. Кое позволява талантите и средствата да се използват най-ефек-
тивно сред вярващите? 1 Коринтяни 1:10; 14:40 От друга страна, кое 
кара много да се губи сред много пазители на съботата?

1 Коринтяни 1:10: Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус 
Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но 
да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. 
14:40: Обаче, всичко нека става с приличие и ред.

    „О, как би се радвал Сатана да се вмъкне сред този народ и да дезор-
ганизира делото в едно време, когато съвършената организация е от съ-
ществено значение и ще бъде най-голямата сила за предотвратяване на 
незаконни бунтове и за отхвърляне на твърдения, които не са подкрепени 
от Божието слово! Искаме да държим линиите прави, за да не се разруша-
ва системата на наредбата и реда. По този начин няма да се дава свобода 
на безпорядъчни елементи да контролират делото в това време. Живеем 
във време, когато редът, системата и единството на действията са крайно 
необходими.“ Пак там, с. 154

Четвъртък                                                                               1 декември

5. ОПТИМАЛНО СЛУЖЕНЕ И ДОВЕРИЕ

а. Опишете състоянието, което трябва да съществува между последо-
вателите на Христос, за осигуряване на успех в мисионските ни уси-
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лия. Йоан 10:16;  13:35; 17:18-23

Йоан 10:16: И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва 
да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир. 

13:35: По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате лю-
бов помежду си. 

17:18-23: Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез 
истината. 20 И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повяр-
вали в Мене чрез тяхното учение, 21 да бъдат всички едно; както Ти, 
Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва 
светът, че Ти си Ме пратил. 22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох 
на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

     „Когато броят ни се увеличи стана ясно, че без организация ще има го-
лямо объркване и делото не ще може да напредва успешно. Организация 
бе необходима за доставяне на средства и за поддържане на проповед-
ничеството, за провеждане на делото в нови полета, за предпазване на 
църквите и проповедничеството от недостойни членове, за притежаване 
на църковни имущества и за  разгласяване на истината чрез печата, както 
и за много други цели.“ Свидетелства за проповедници, с. 14
      „(Ангелът каза) Църквата трябва да  прибегне до Божието слово и се 
основе на евангелския ред, който е бил пренебрегван и занемарен.“ Това 
е непременно необходимо, за да бъде доведена тя в единство на вярата.“ 
Опитности и видения, с. 94
      „Исус се моли всичките Му ученици да бъдат едно. (. . .) Именно чрез 
това единство ние трябва да убедим света в мисията на Христос и да пре-
дадем своите божествени пълномощия на света.” Ревю енд херълд, 11 
март 1890 г.
     „Ако е имало затруднения, братя и сестри - ако е имало завист, злоба, 
горчивина, лоши подозрения, изповядвайте тези грехове, не общо взето, 
а отидете лично при вашите братя и сестри. Бъдете конкретни. Ако вие 
сте извършили една неправда, а те двадесет, изповядайте тази една, ся-
каш сте главният виновник. Хванете ги за ръката и нека сърцето ви се 
смекчи под влиянието на Божия Дух, и кажете: „Ще ми простиш ли? Не 
съм се чувствам прав спрямо теб. Искам да поправя всяка неправда, така 
че нищо да не остане записано срещу мен в небесните книги. Трябва да 
имам чисто досие.’ Кой мислите, че би издържал на такова поведение като 
това?“ Пак там, 16 декември 1884 г.
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Петък                                                                                          2 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как можем да разпознаем истинската църква на Бог?
2. Защо членството в църквата е важно за отделния вярващ?
3. По какъв начин можем да сме в опасност да свидетелстваме про-

тив истината?
4. Назови някои фактори, които ще подпомогнат единството в църк-

вата.
5. Как трябва да носим своите божествени пълномощия на света?
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    Урок 11                                                                          10 декември 2022 г.

Финансиране Божието дело
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Защото, ако служението на онова, което 
докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което до-
карва правда, го надминава много повече в слава. (1 Коринтяни 3:9)

      „Бог е дал на хората да се разпореждат с благата Му. Имуществото, 
което е поставил в ръцете им, е средство, предназначено от него за раз-
пространение на евангелието.“ Патриарси и пророци, с. 363

Препоръчвано четиво:  Свидетелства към църквата, т. 4, с. 563-539 (57. 
Икономия и себеотрицание); с. 603-605 (62. Простота в облеклото -от „Апос-
тол Павел увещава християните да не се съобразяват със света“ до „Бог ви е 
благословил, а в същото време не нараства ли вашата суетност и себеугажда-
не?)

Неделя                                                                                         4 декември

1. НЕЩО ЗА ВСЕКИ

а. Какъв е Божият метод за усъвършенстване и съединяване на Него-
вите разпръснати овце? Ефесяни 4:11-16

Ефесяни 4:11-16: И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, 
други пък благовестители, а други пастири и учители, 12 за делото на 
служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвър-
шенствуват светиите; 13 докле всички достигнем в единство на вяра-
та и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката 
на ръста на Христовата пълнота; 14 за да не бъдем вече деца, блъскани 
и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукав-
ство, по измамителни хитрости; 15 но, действуващи истинно в любов, 
да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 16 от Когото 
цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, 
според съразмерното действие на всяка една част, изработва растене-
то на тялото за своето назидание в любовта.

      „Изпращайки Своите служители, нашият Господ им даде дарби, защо-
то чрез тях предава на света думите на вечния живот. Това е средството, 
което Бог е определил за усъвършенстване на светиите в познанието на 
истинската святост.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 229
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б. Как това включва дълг и привилегия за всеки вярващ? 1 Коринтяни 
3:7, 8

1 Коринтяни 3:7, 8: И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а 
Господ, Който прави да расте. 8 Прочее, тоя, който сади, и тоя, който 
пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда;

      „Господ е направил проповядването на Евангелието зависимо от пос-
ветените таланти и доброволните дарения и приноси на Неговия народ. 
Докато е Той е призовал мъже да проповядват Словото, Той е направил 
привилегия на цялата църква да участва в делото, като допринася със 
своите средства за неговата издръжка.“ В небесните места, с. 303

Понеделник                                                                                5 декември

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НАСЪРЧЕНИЕ

а. Как мнозина днес повтарят греха на Надав и Авиуд? Левит  10:1, 2

Левит  10:1, 2: А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадил-
ницата си и, като туриха в тях огън и на него туриха темян, принесоха 
чужд огън пред Господа, - нещо което им беше запретил. 2 За това огън 
излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.

      „Къде намираме дори намек в Божиите наставления за издръжка на 
Неговото дело чрез базари, концерти, карнавали и подобни забавления? 
Трябва ли Божието дело да зависи от онези неща, които са забранени в 
Словото Му, които отдалечават ума от Бога, от въздържанието, милосър-
дието и светостта.
       И какво впечатление се оставя върху умовете на невярващите? Свети-
ят стандарт на Божието слово се снижава до прахта. Хвърля се презрение 
върху Бога и върху християнското име. Най-порочни принципи биват укреп-
вани чрез този непотвърден от Писанията начин за събиране на средства. 
А Сатана това желае. Хората повтарят греха на Надав и Авиуд. Използват 
обикновен вместо свят огън в служба на Бога. Но Господ не приема такива 
приношения.“ Съвети към домоуправителите, с. 141

б. Какво можем да научим от начина, по който Мойсей събра средства 
– и от отговора на израилтяните? Изход 35:4, 5, 21, 29; 36:3-7

Изход 35:4, 5, 21, 29: Моисей още говори на цялото общество израилтя-
ни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза: „Съберете помежду 
си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе 
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принос за Господа; злато, сребро и мед“ … 21 И пак дойдоха, всеки чо-
век, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духа разполагаше, и 
донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка 
негова служба, и за светите одежди…  29 Израилтяните принесоха до-
броволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разпо-
ложение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисей 
заповяда да се направи.
36:3-7: И те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяни-
те бяха принесли, за да изработят работата за службата на свети-
лището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси, 4 
всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за свети-
лището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше, 5 та говори-
ха на Моисея, казвайки: „Людете донасят много повече отколкото е 
нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши.“ 6 
Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой 
мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, 
людете се въздържаха та не принасяха вече. 7 Защото материалът, 
който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и 
даже повече.

       „Планът на Мойсей за събиране на средства за изграждане на скини-
ята имаше отличен успех. Не бе необходимо никакво увещаване. Той не 
прибегна до никакви изобретения, както правят толкова често някои църк-
ви в днешни дни. Не устрои голямо празненство, не покани народа на ве-
селие, танци и публично увеселение, нито организира лотарии за издигане 
на Божията скиния. Господ нареди на Мойсей да покани израилевите чада 
да донесат своите приношения и да приеме даровете от всеки един, дал 
доброволно от сърце. А приношенията дойдоха в такова голямо изобилие, 
че Мойсей помоли народа да спре да дава, защото бе събрано повече, 
отколкото можеше да се употреби.“ Патриарси и пророци, с. 363
      „Донесли ли сте на Бог вашите дарове и приноси от изобилието, което 
Той ви е  дарил? Дали ли сте Му това, което Той иска като Негово собстве-
но? Ако не, все още не е твърде късно да поправите грешката. Духът на 
Исусовият Дух може да разтопи ледения егоизъм, който прониква в душа-
та.”  Ревю енд херълд, 13 октомври 1896

Вторник                                                                                     6  декември 

3. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТ

а. Как може да рискуваме да получим проклятието над Мироз? Съдии 
5:23
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Съдии 5:23: Кълнете Мироза, рече ангелът Господен, Горчиво кълнете 
жителите му, защото не дойдоха на помощ Господу, на помощ Господу 
против силните.

     „(Съдии 5:23 – цитирано) Какво бе направил Мироз? Нищо. Това бе 
техният грях. Божието проклятие ги сполетя заради това, което не бяха 
направили.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 233
       „Плодовете на егоизма винаги са се откривали под формата на небреж-
ност към отговорността и пропускане да се използват поверените от Бог 
дарове за напредъка на Неговото дело.“ Съвети към домоуправителите, с. 21
      „В Господната съкровищница влизат съвсем малко средства. Които да 
се използват за спасението на души, и дори и те идват с голям труд. Ако 
очите на всички можеха да се отворят и да видят как ширещата се алчност 
спъва напредъка на Божието дело и колко повече би могло да се напра-
ви, ако всички действаха според Божия план в десятъците и приносите, у 
мнозина щеше да настъпи решителна реформа, защото не биха се осме-
лявали повече да грешат както досега.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 451

б. Какво учи Писанието за личната икономия? Притчи 21:20; Йоан 6:12

Притчи 21:20: Скъпоценно съкровище и масло се намират в светили-
щето на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.
Йоан 6:12: И като се наситиха, каза на учениците Си: „Съберете оста-
налите къшеи за да не се изгуби нищо.“

в. По какъв начин македонските викове днес искат нещо от всеки от 
нас? Как трябва ние благословените да им обръщаме внимание? Де-
яния 16:9, 10

Деяния 16:9, 10: И яви се на Павел нощем видение: един македонец сто-
еше та му се молеше, казвайки: „Дойди в Македония и помогни ни.“ 10 И 
като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македо-
ния, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме 
благовестието на тях.

      „Всеки трябва да се стреми да направи за Исус максималното, което 
може, чрез лични усилия, дарби и жертви. Трябва да има храна в Господ-
ния дом, а това означава пълна съкровищница, за да може да се отговори 
на македонския вик, който сега идва от всички страни. Колко жалко е , че 
сме длъжни да кажем на онези, които викат за помощ: „Не можем да ви 
изпратим хора или пари. Съкровищницата ни е празна.“ Съвети към домоу-
правителите, с. 203
      „В Господната каса трябва да сложим всичките средства, които можем 
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да спестим. За тези средства викат нуждаещи се, необработени полета. 
От много страни звучи викът: „Ела и ни помогни“. Нашите църковни чле-
нове трябва да чувстват дълбок интерес за вътрешните и чуждестранните 
мисии. Големи благословения ще дойдат над тях, когато полагат себепо-
жертвувателни усилия да издигнат знамето на истината на нова територия. 
Парите, вложени в такава работа, ще донесат богати резултати.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 9, с. 34

Сряда                                                                                           7 декември

4. НАШАТА ЧАСТ В БОЖИЯ ПЛАН

а. Как нашите десятъци и дарения са свързани с откриването на нови 
полета? 1 Тимотей 5:17, 18

1 Тимотей 5:17, 18: Презвитерите които управляват добре, нека се 
удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото 
и поучението, 18 защото писанието казва: "Да не обвързваш устата на 
вола, когато вършее"; и: "Работникът заслужа заплатата си".

      „Десятъкът е Господен, и онези, които го докосват, ще бъдат наказани 
със загубата на небесното си съкровище, ако не се покаят. Нека на делото 
не се пречи повече поради това, че  десятъкът е бил отклоняван за най-
различни други цели, а не за целта за която Господ е определил. И другите 
клонове на делото трябва да бъдат поддържани – но не от десятъка. Гос-
под не се е променил;  десятъкът все още трябва да бъде използван за 
издръжка на проповедничеството. Откриването на нови мисионски полета 
изисква по-ефективно проповядване, отколкото имаме сега, и в Божията 
съкровищница не бива да липсват средства.“ Служители на евангелието, с. 195
      „Проповядването на евангелието е определеният от Бога начин за об-
ръщане на човешките души. Хората трябва да чуят, за да бъдат спасени. 
Те не могат да чуят без проповедник, а проповедникът трябва да бъде из-
пратен. Това налага да има средства в съкровищницата, за да се осигурят 
средства, чрез които мисионерът да може да достигне до изоставените 
полета. В светлината на този факт, как могат тези, които изповядват, че 
следват Христос, да ограбват Бог от собствените Му поверени таланти 
в десятъците и приносите? Не е ли отказване хляб на гладуващи души? 
Задържането на средствата, които Бог е обявил за Свои собствени, чрез 
които Той е предвидил, че душите ще бъдат спасени, със сигурност ще до-
несе проклятие на онези, които по този начин ограбват Бога. На душите, за 
които Христос е умрял, е отказана привилегията да чуят истината, защото 
хората отказват да изпълнят мерките, които Бог е предвидил за просвет-
лението на изгубените.
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      Парите не трябва да се осигуряват за извършване на делото на еванге-
лието по някакъв мистериозен начин и чрез невидими, тайнствени дейст-
вия. Бог няма да излива пари от небесните прозорци, за да се върши оп-
ределената от Него работа, да се разпространява истината в нашия свят и 
да се спасяват души за вечен живот. Той е направил Своя народ настойник 
на Неговите средства, които да бъдат използвани за Негова слава в бла-
гославянето на човечеството. (. . .) Бог няма да излее злато и сребро от 
небесните прозорци, а това, което е с неизразимо по-голяма стойност. Той 
казва: „Ще излея духа си върху вас.“ Домашен мисионер, 1 април 1895

б. Как Давид ни насърчава да бъдем щедри дарители? 1 Летописи 
29:10-14

1 Летописи 29:10-14: Затова Давид благослови Господа пред цялото 
събрание; и Давид каза:„ Благословен си, Господи, от века и до века, Бог 
на нашия баща Израил. 11 Твое, Господи, е величието, и силата, и вели-
колепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое що е на небето 
и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си на високо, като глава 
над всичко. 12 Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над 
всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да 
възвеличаваш и да укрепяваш всички. 13 Сега, прочее, Боже наш, ние Ти 
благодарим, и хвалим Твоето славно име. 14 Но кой съм аз, и кои са люде-
те ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? Защото 
всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.“

      „Ако потекат средства към съкровищницата в съответствие с божест-
вено наредения план – една десета от всеки доход и доброволни прино-
си - тогава ще има изобилие за напредъка на Господното дело.“ Деяния на 
апостолите, с. 34

Четвъртък                                                                               8 декември

5. ОТГОВОРНОСТ И ПРИВИЛЕГИЯ

а. Как Божият народ ускорява или забавя завръщането на Христос в 
облаците със слава? 2 Петрово 3:11, 12

2 Петрово 3:11, 12: Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви 
трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, 12 като очаквате и 
ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламене-
но ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

      „Ако Христовата църква беше извършила определената ѝ работа така, 
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както Господ е наредил, светът отдавна би бил предупреден и Господ Исус 
би дошъл в сила и голяма слава.“ Животът на Исус, с. 521
      „Божието дело, което трябва да напредва десетократно по-бързо и по-
ефикасно в сравнение с настоящето, се задържа като пролет от леденото 
дихание на зимата, защото някои от наричащите себе си „Божи народ“ са 
си присвоили средствата, които трябваше да бъдат посветени на службата 
за Бога. Тъй като себеотрицателната любов не се е втъкала на практика в 
техния живот, църквата е слаба там, където би трябвало да е силна. Чрез 
следване на собствените си пътища тя е отхвърлила светлината и лишила 
милиони от евангелието на Христос.“ Съвети към домоуправителите, с. 40 

б. Каква привилегия е предоставена на всеки вярващ? 1 Коринтяни 
3:9

1 Коринтяни 3:9: Защото сме съработници на Бога, като вие сте Бо-
жия нива, Божие здание.

      „Бог е направил хората Свои раздавачи на милостиня, Свои сътруд-
ници във великото дело за напредъка на Неговото царство на земята; но 
те може да следват пътя на неверния слуга и, постъпвайки като него, да 
изгубят най-скъпоценните привилегии, които някога са давани на човек. 
Хиляди години е действал чрез човеци, но по волята Си може да отхвърли 
егоистите, обичащите парите и алчните. Той не зависи от нашите средства 
и не може да бъде ограничен от човеци. Би могъл да продължи  делото 
Си и без наше участие. Но кой от нас ще се зарадва, ако Господ постъпи 
така?“ Съвети към домоуправителите, с.137

Петък                                                                                         9 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кой е един от начините, по които можем да помогнем за усъвър-
шенстването и обединяването на Божия народ?

2. Как погрешните методи за набиране на средства контрастират с 
Божия начин?

3. Как малките лични разходи могат да попречат на Божието дело?
4. Какво ще стане, ако всички култивират великодушието на Давид?
5. Как можем да ускоряваме или забавяме завръщането на нашия 

Господ?
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Библейски принципи на финансиране
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И всички тия благословения ще дойдат на 
тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. 
(Второзаконие 28:2)

    „Никой не може да събира съкровища на небето, без да обогати и 
облагороди чрез това земния си живот.“ Възпитания, с. 155

Препоръчвано четиво: Деяния на апостолите с. 32-34 (7. Предупрежде-
ние срещу лицемерието); Възпитание, с. 144-155 (Принципи и методи на 
работа)

Неделя                                                                                       11 декември

1. ЛИЧНИ ФИНАНСИ

а. Какъв може да е резултатът сега и във вечността от пренебрегване-
то на Господната кауза? Агей 1:5-11

Агей 1:5-11:  Сега, прочее, така казва Господ на Силите: „Помислете 
за постъпките си. 6 Посяхте много, но малко събрахте; ядете, но не 
се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но никому не му е 
топло; и надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец.“ 
7 Така казва Господ на Силите:„ Помислете за постъпките си.8 Качете 
се на гората та докарайте дърва и постройте дома; и Аз ще благоволя 
в него, и ще се прославя, казва Господ. 9 Очаквахте за много, а, ето, из-
лезе малко; и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо?“ 
- казва Господ на Силите. „Поради Моя дом, който остава пуст, докато 
вие тичате всеки в своята къща. 10 И тъй, поради вас небето задържа 
росата си, И земята възпира плода си. 11 Защото аз повиках суша на 
земята и по горите, на житото, на виното, и на дървеното масло, на 
всичко що произвежда земята, на човеците и на добитъка, и на всички-
те трудове на човешките ръце.“

      „Онези, които егоистично задържат средствата си, не бива да се учуд-
ват, ако Божията ръка разпилява. Това, което би трябвало да се посвети 
на напредъка на Божието дело и кауза, но е било задържано, вероятно е 
било поверено на безразсъден син и сигурно ще бъде разпиляно. Хубав 
кон, гордостта на суетното сърце, може да бъде намерен мъртъв в обора. 
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Понякога крава може да умре. Възможно е да има загуба на плодове и 
посеви. Бог може да разпилее дадените за стопанисване средства на на-
стойниците Си, ако те откажат да ги използват за Негова слава. Видях, че 
е възможно някои да не претърпят нито една от тези загуби, напомнящи за 
пропуснатите задължения, но техният случай да е дори още по-безнадеж-
ден.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 517
    „Пренебрегването да изповядаш Христос в счетоводните си книги те 
лишава от голямата привилегия името ти да бъде записано в книгата на 
живота на Агнето.“ Нашето висше призвание, с. 192

б. Какво трябва да имат предвид всички, които обичайно имат склон-
ност да искат помощ, вместо да я предлагат? Второзаконие 28:12, 13

Второзаконие 28:12, 13: Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, 
небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя 
всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма 
да вземаш на заем. 13 Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще 
бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите 
на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.

     „Онези, които участват славата на Христос, трябва да участват и в Не-
говото служение, като помагат на слабите, нещастните и унилите.“ Съвети 
за църквата, с. 60

Понеделник                                                                             12 декември

2. УСЛОВНИ ОБЕЩАНИЯ

а. Какво желае Бог за Своя народ дори днес? Второзаконие 28:1-6

Второзаконие 28:1-6: Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и 
внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповяд-
вам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на 
света. 2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват 
на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. 3 Благословен ще бъ-
деш в града, и благословен ще бъдеш на полето. 4 Благословен ще бъде 
плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът от добитъка 
ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти; 5 благословен 
кошът ти и нощвата ти. 6 Благословен ще бъдеш при влизането си и 
благословен ще бъдеш при излизането си.

      „Словото идва до всеки вярващ: “Пригответе пътя за Господа. Прав път 
направете в пустинята за нашия Бог.“ (Исая 40:3). Икономисайте изразход-
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ването на средства за себе си. Първата стъпка на себеотричане обикнове-
но е най-трудна, но започнете без забавяне. Вашите себеотрицателни да-
рения ще бъдат използвани в това поле за доставяне на работници, които 
да дадат последната вест на милост към един свят.” Бюлетин на Генералната 
конференция, 1 април 1899 г.
      „Божият план е християните, чиито привилегии далеч надминават при-
вилегиите на евреите, да не дават по-малко от тях. „… комуто много е да-
дено – заяви Спасителят, - много и ще се изисква“ (лука 12:48). Щедростта 
изисквана от евреите, беше в голяма степен благословение за нацията. 
Днес Божието дело се разпростира по цялата земя. Чрез ръцете на Своите 
последователи Христос раздава съкровищата на евангелието и на тях е 
възложил отговорността да раздават добрите вести за спасение на света. 
Наистина нашите задължения са много по-големи от задълженията, които 
имаше древният Израил.“ Деяния на апостолите, с. 151

б. Какви обещания са осигурени за всички, които следват Божия фи-
нансов план? Малахия 3:11, 12

Малахия 3:11, 12: „И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече 
да поврежда рожбите на земята ви; и лозата ви на полето няма да 
хвърля плода си преждевременно“, казва Господ на Силите. 12 Всичките 
народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя“, казва 
Господ на Силите.

      „Всички могат да се чувстват като участници в издръжката на скъпото 
спасително дело. Всеки мъж, жена и младеж могат да станат касиери за 
Господа, а също така и посредници за посрещане нуждите на касата. Апос-
толът каза: „Нека всеки един от вас да си слага настрана според както Бог 
го е благословил (му дава успех).“
     Чрез тази система се постигат велики цели. Ако всеки и всички биха го 
усвоили, всеки би станал един буден и верен касиер за Бога; и тогава не 
би имало липса на средства за провеждане великото дело за предупреж-
даване на света. Касата ще бе пълна, ако всички усвоят тази система и 
дарителите не ще станат по-бедни от това. Чрез всеки влог, който правят, 
те ще се свързват повече и повече с делото на настоящата истина.“ Вест 
към младите, с. 218

Вторник                                                                                   13 декември

3. ПОУКИ ОТ ДНИТЕ НА ХРИСТОС

а. Как предаността на мъдреците към витлеемското дете може да ни 
насърчи? Матей 2:1, 2, 11
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Матей 2:1, 2, 11: А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните 
на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2 И каза-
ха: „Къде е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата 
му на изток, и дойдохме да му се поклоним“… 11 И като влязоха в къща-
та, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и от-
варяйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.

       „Мъдреците бяха едни измежду първите, които посрещнаха Изкупите-
ля. Техният подарък бе първият, който бе положен при нозете Му. И как-
ви привилегии за служба се криеха в него! Бог възнаграждава дадения от 
сърце дар, като прави благодатен в служба на Него. Ако сме отдали сърца-
та си на Исус, ние ще Му поднасяме и дарове. Нашето злато и сребро, най-
скъпите ни земни притежания, най-висшите ни умствени и духовни дарби 
ще бъдат посветени доброволно на Този, Който ни възлюби и отдаде Себе 
Си за нас.“ Животът на Исус, с. 38

б. Какво трябва да научим от помазването на Исус от Мария? Марк 
14:3

Марк 14:3: И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в 
къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабас-
трен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля 
мирото на главата Му.

      „Когато определяте какъв дял да дадете за Божието дело, стремете се 
да дадете повече, а не по-малко от задължителното. Имайте предвид за 
кого правите дарението. Този размисъл ще накара алчността да отлети. 
Само помислете за великата любов, с която Исус ви е възлюбил, и най-
богатите дарения ще изглеждат недостойни да бъдат приети от Него. Ко-
гато Христос е обектът на нашата любов, тогава онези, които са получили 
опрощаващата Му любов, няма да се спират, за да изчисляват цената на 
албастровия съд със скъпо миро. Алчният Юда можеше да го направи. Но 
получилият дара на спасението ще съжалява единствено, че дарението му 
не може да бъде още по-скъп аромат, с по-висока цена.“ Свидетелства към 
църквата, т. 4, 452

в. Как могат тези, които обичайно са зависими от милосърдието, да 
станат – като Мария – дарители на милосърдие? Деяния 20:35

Деяния 20:35: Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да по-
магате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е 
казал :„По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.“
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      „Ако проявяват желание да  бъдат напътствани, тези, които не са успе-
ли в живота, биха могли да се научат на въздържание и строга икономия 
и биха изпитали удовлетворението да са дарители, а не получатели на 
помощи. Има много лениви слуги. Ако правят това, което е по силите им, 
биха преживели толкова голямо благословение от помощта за другите, че 
наистина биха осъзнали истината: „По-блажено е да дава човек, отколкото 
да получава.“ Пак там, т. 3, с. 382

Сряда                                                                                                  14 декември

4.  ВЪВ ВРЕМЕТО НА АПОСТОЛИТЕ

а. При провъзгласяването на евангелието каква интензивност на цел-
та трябва да проявяваме както ранните християни? Деяния 4:32-37 

Деяния 4:32-37:  А множеството на повярвалите имаше едно сърце и 
душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но 
всичко им беше общо. 33 И апостолите с голяма сила свидетелстваха 
за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всич-
ки тях. 34 Пък и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които 
бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на 
продаденото, 35 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше 
се на всекиго според колкото имаше нужда. 36 Така Йосиф, наречен от 
апостолите Варнава (което значи син на увещание), левит, родом ки-
прянин, 37 като имаше земя, продаде я, и донесе парите та ги сложи 
пред нозете на апостолите.

      „(Деяния 4:34, 35 цитирано) Тази щедрост на вярващите бе резултат 
от изливането на Духа. Обърнатите към евангелието бяха „едно сърце и 
душа“. Имаха общ интерес – успеха на поверената им мисия. Алчността 
нямаше място в техния живот. Любовта им към братята и към делото, на 
което се бяха посветили, бе по-голяма от любовта към парите и притежа-
нията. Делата им свидетелстваха, че бяха оценили човешките души по-
високо от земните богатства. 
      Винаги ще бъде така, когато Божият Дух ръководи живота. Онези, 
чиито сърца са изпълнени с любов към Христос, ще следват примера на 
Този, Който заради нас стана беден, за да се обогатим чрез бедността Му. 
Пари, време и влияние – всички дарби от Божията ръка ще се ценят само 
като средства за напредъка на евангелието. Така бе в ранната църква. И 
ако днес в църквата се вижда, че чрез силата на Духа членовете са се от-
теглили 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
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б. Какво можем да научим от изкусната измама на Анания и Сапфира 
и ужасните последици от нея? Деяния 5:1-11

Деяния 5:1-11: А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, про-
даде имот, 2 и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и 
донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. 3 А Петър рече: 
„Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и 
да задържиш от цената на нивата? 4 Догдето стоеше непродадена 
не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя 
власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал чо-
веци, но Бога. 5 И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и 
голям страх обзе всички, които чуха това. 6 И по-младите мъже ста-
наха, обвиха го и го изнесоха та го погребаха. 7 И като се минаха около 
три часа, влезе жена му, без да знае за станалото. 8 И Петър я попита: 
„Кажи ми за толкова ли продадохте нивата?“ И тя рече: „За толкова“. 9 
А Петър ѝ рече: „Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето 
нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат 
и тебе.“ 10 И тя на часа падна до нозете му и издъхна; а момците, като 
влязоха, намериха я мъртва, и изнесоха я, та я погребаха до мъжа ѝ. 11 
И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

       „Желаейки да спечелят репутация на жертвоготовност, щедрост и пре-
даност към християнската вяра, Анания и Сапфира продадоха имота си и 
сложиха част от приходите при нозете на апостолите, преструвайки се, че 
са дали всичко. Те не бяха призовани да дадат всичко, което имат, за кау-
зата. Бог би приел част. Но те искаха да се мисли, че са дали всичко. Така 
те мислеха да спечелят репутацията, за която жадуваха, и в същото време 
да задържат част от парите си. Те смятаха, че са успели в плана си; но те 
мамеха Господ и Той се справи бързо с този първи случай на измама и 
лъжа в новосформираната църква. Той ги уби и двамата, като предупреж-
дение към всички за опасността от жертване на истината, за да се спечели 
благоволение.“ Медицинска служба, с. 126, 127

Четвъртък                                                                           15 декември

5. СИСТЕМАТИЧНО СЕБЕОТРИЦАНИЕ

а. Какво трябва да осъзнаем в работата и финансовата поддръжка на 
Божията кауза на тази земя? 1 Коринтяни 14:33

1 Коринтяни 14:33: Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и 
поучавам по всичките църкви на светиите.
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      „Бог желае делото Му да напредва с такт и с точност, за да го одобри 
със Своя печат. Необходимо е християнин да се обедини с християнин, 
църква с църква.“ Деяния на апостолите, с. 43

б. Какво трябва да научим от начините, по които верните Божии хора 
са проявявали себеотрицание? Евреи 11:8-10, 24-26, 37-40

Евреи 11:8-10, 24-26, 37-40: С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да 
излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и 
излезе без да знае къде отива.  С вяра се засели в обещаната земя като 
в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заед-
но с него на същото обещание. 10 Защото очакваше града, който има 
вечни основи, на който архитект и строител е Бог… 24 С вяра Моисей, 
като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата 
дъщеря 25 и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаж-
дава за кратко време на греха, 26 като разсъди, че укорът за Христа 
е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше 
на бъдещата награда… 37 с камъни биваха убити, с трион претрити, 
с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и 
търпяха лишение, бедствия и страдания; 38 те, за които светът не 
беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и 
рововете на земята, 39 Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани 
чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, 40 да не 
би да постигнат в съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли 
нещо по-добро.

      „Имаше време, когато малцина слушаха и разгръщаха истината. Те 
нямаха много светски имот. Тогава бе нужно някои от тях да продадат къ-
щите и земите си и да купят по-евтини, като доброволно заемаха на Гос-
пода средства за разпространение на истината и за напредъка на Божието 
дело. Тези себепожертвувателни хора издържаха на лишенията, но ако 
издържат докрай, наградата им ще бъде голяма.
      Бог е подбудил много сърца. Истината, за която някои жертваха толко-
ва много, триумфира и множества я приемат. Според Божия план онези, 
които имат средства, биват привлечени от истината, за да може при уве-
личаване обема на делото да бъдат посрещнати нуждите му. Сега Господ 
не призовава към продаване на къщите, в които живее Неговият народ; но 
ако онези, които имат изобилие, не чуят гласа Му, не скъсат със света и 
не жертват за Бога, Той ще ги отмине и ще подтикне други, които желаят 
да правят нещо за Исус, да продадат даже домовете си, за да задоволят 
нуждите на делото. Бог има доброволни приношения. Онези, които дават, 
трябва да смятат това за своя привилегия.“ Съвети към домоуправителите, 
с. 148
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Петък                                                                                        16 декември

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Как един получател на благотворителност може да стане неин 
разпределител?

2. Как трябва да се сравнява нашата щедрост с тази на древните 
евреи?

3. Кои примери на щедрост във времето на Христос трябва да ни 
вдъхновяват?

4. Какво можем да научим от духа на ранната християнска църква? 
5. Как може днес да се възроди себеотрицанието на пионерите на 

настоящата истина? 
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                 Урок 13   21 декември 2022

   Урок 13                                                                          24 декември 2022 г.

Приключване на делото
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ:  И рече им: „Идете по целия свят и пропо-
вядвайте благовестието на всяка твар.“ (Марк 16:15) 

      „Тези, които се радват на скъпоценната светлина на истината, ще чувст-
ват изгарящо желание да бъдат изпратени някъде.“ Съвети към домоуправи-
телите, с. 31

Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 9, с. 36-44 (Нужда 
на света от помощ); Свидетелства към църквата, т. 3, с. 365-368 (31. Де-
сятъци и приноси – от „Когато работим в хармония с Христос и със святите ан-
гели, ще изпитваме радост, която не може да се изпита вън от делото“ до „Всеки 
човек е Божи настойник.“)

Неделя                                                                                      18 декември

1. ОТГОВАРЯНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВИК

а. Въпреки че литературата е мощен мисионерски инструмент, какви 
стъпки трябва да последвате, за да завършите евангелското поръ-
чение? Матей 28:18-20  Как може да бъде изпълнена тази нужда от 
усърдни евангелски работници? Исая 52:7, 8

Матей 28:18-20:  Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвай-
ки: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 Идете, прочее, 
научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и 
Светия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и 
ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века

Исая 52:7, 8: Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който 
благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който 
проповядва спасение! Който казва на Сион: „Твоят Бог царува!“ 8 Ето 
гласът на стражите ти! Издигат гласа си, всички възклицават; защо-
то ще видят ясно с очите си как Господ се връща в Сион.

      „Вярното внасяне на всички десятъци в Божия дом би предоставило 
средства за работниците, за молитвените домове в чуждите мисионски по-
лета.
      Макар че книги и публикации върху настоящата истина изливат своите 
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съкровища от знание към всички части на света, все пак мисионски пост-
ове трябва да се установят на още места. Жив проповедник трябва да 
проповядва думите на живот и спасение. Има отворени полета, канещи 
работници да влязат в тях. Жетвата е узряла и сериозният македонски вик 
за работници се чува от всички краища на света.“ Съвети към домоуправите-
лите, с. 29

б. Каква неотложна работа трябва да бъде извършена? Марк 16:15

Марк 16:15: И рече им: „Идете по целия свят и проповядвайте благове-
стието на всяка твар.“

    „Величината на нашето дело изисква волна щедрост от страна на Божия 
народ. В Африка, в Китай, в Индия има хиляди, да милиони, които не са 
чули вестта на истината за това време. Те трябва да бъдат предупредени. 
Островите на морето чакат за знание за Бога.“ Свидетелства към църквата, 
т. 9, с. 36

Понеделник                                                                             19 декември

2. ВАЖНОСТТА НА БОЖИЯ ДЕСЯТЪК

а. Как Вдъхновението набляга на личния, човешкия елемент в спася-
ването на души? Римляни 10:13-15  Как можем всички да участваме? 
Откровение 22:17

Римляни 10:13-15: Защото “всеки, който призове Господното име, ще 
се спаси”.14 Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? 
И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без 
проповедник?15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както 
е писано: - “Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовестват 
доброто!”
Откровение 22:17: И Духът, и невестата казват: „Дойди.“ И който чуе, 
нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе 
даром водата на живота.

      „Проповядването на евангелието е определен от Бог начин за обръща-
не на човешките души. Хората трябва да чуят, за да бъдат спасени. Те не 
могат да чуят без проповедник, а проповедникът трябва да бъде изпратен. 
Това налага да има средства в съкровищницата, за да се осигурят сред-
ства, чрез които мисионерът да може да достигне до изоставените полета. 
В светлината на този факт, как могат онези, които изповядват, че следват 
Христос, да ограбват Бог от собствените Му поверени таланти в десятъци 
и приноси? Не е ли отказване хляб на гладуващи души? Задържането на 
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средствата, които Бог е обявил за Свои собствени, чрез които Той е оси-
гурил спасяването на душите, със сигурност ще навлече проклятие върху 
онези, които по този начин ограбват Бог.” Домашен мисионер, 1 април 1895 г.

б. Какво изисква Бог, ако пренебрегнем да върнем Неговия десятък 
навреме? Левит 27:31 Кое преживяване на една местна църква през 
1889 г. може да насърчи всички днес?

Левит 27:31: Ако някой поиска да откупи нещо от десетъка си, нека 
придаде петата част на цената му.

       „Последната събота на годината поканихме тези, които чувстват, че 
трябва да направят изповед, да отидат в канцеларията, където им бе да-
дена специална възможност. Говорих върху последната глава на Малахия: 
„Ще краде ли човек Бога?; „Донесете  всички десятъци в съкровищницата, 
за да има храна в дома Ми и Ме опитайте сега за това казва Господ на си-
лите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение 
върху вас, така че да не стига място за него.“ По този въпрос бяха напра-
вени много изповеди. (…)
       Някои от онези, които не се бяха отнасяли справедливо с Бога и като 
резултат се бяха отделили от Него, започнаха да възстановяват задържа-
ното. Един брат не беше плащал десятък цели две години. Той даде чек 
на секретаря на конференцията за задържаните десятъци и лихвата върху 
тях, като цялата сума възлизаше на  571 долара и 70 цента. Благодаря на 
Господ, че той има куража да направи това.
     Друг даде чек за 300 долара. Друг, който бе отстъпил от Бога дотолкова, 
че едва ли можеше да се подхранва каквато и да било надежда, че няко-
га ще  обърне стъпките си в пътя на правдата, даде чек за 1000 долара. 
Беше предложено тези дълго задържани десятъци и приношения да бъдат 
посветени на мисията в Централна Европа. С тези чекове и с даренията 
за Коледа в съкровищницата дойдоха почти 6000 долара от тази църква, 
за да бъдат използвани за мисионерското дело.“ Свидетелства към църквата, 
т.5, с. 633   

Вторник                                                                                  20 декември

3. НАУЧАНЕ НА ВЯРНА ПРЕДВИДЛИВОСТ

а. Какво възражение беше направено срещу щедростта на Мария към 
Исус? Йоан 12:3-6 Как Христос похвали Мария и как сме предупреде-
ни да не правим подобни възражения днес? Марко 14:7-9

Йоан 12:3-6:  Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпо-
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ценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къ-
щата се изпълни с благоухание от мирото. 4 Но един от учениците Му, 
Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече: 5 „Защо не се про-
даде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?“ 
6 А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе 
крадец, и като държеше касата вземаше от това, което пускаха в нея.
Марко 14:7-9: Защото сиромасите всякога се намират между вас, и ко-
гато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога 
между вас. 8 Тя извърши това, което можеше; предвари да помаже тя-
лото Ми за погребение. 9 Истина ви казвам: Където и да се проповядва 
благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, 
което тя стори.

      „Правим прогресивни движения; но на всяка крачка трябва да се премах-
ват предразсъдъци и фалшиви идеи. Такъв е бил случаят с всяко рефор-
маторско движение, което светът някога е виждал. За някои с малко вяра и 
егоистични, обичащи парите нагласи всеки напредък е предвещавал обща 
беда и разточително изразходване на средства. Те са се почувствали като 
онзи жалък човек Юда, когато мирото беше излято върху главата на Исус. 
„Защо е това голямо прахосване?“ - каза той. „Това трябваше да се прода-
де и парите да се дадат на бедните.“ Отново и отново, когато е предприета 
някаква стъпка напред, егоистичните, предпазливите са смятали, че всич-
ко ще се разруши; но когато битката се е водила против всяко несъгласие, 
те са приветствали победата като знак, че Бог е бил в движението. Когато 
беше напълно доказано, че делото е от Бог, че неверието трябваше да 
отстъпи, мъжете, които го водеха, чиято прозорливост беше по-голяма от 
тази на другите, които работиха срещу всяка опозиция, са приветствани 
като хора, издигнати за времето и водени от Божия Дух. Мъжете, които 
преграждаха пътя, осъзнават ли делото, което са вършили? Виждат ли, че 
прибавянето на техните пари, тяхната сила, тяхната вяра и смелост може-
ха да направят делото по-силно и по-влиятелно и че пренебрегването им 
да направят това, което могат, е грях? (. . .) 
       Да живеем толкова близо до кръста, че да можем да виждаме, както 
Бог вижда, и да работим, както Той иска да работим.“ Ревю енд херълд, 5 фев-
руари 1884 г.

б. За кои реалности трябва да се събудим сега? Йоан 4:35, 36

Йоан 4:35, 36: Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? 
Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за 
жетва. 36 Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, 
за да се радват заедно и който сее и който жъне.
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     „Парите не трябва да се осигуряват за извършване на делото на еван-
гелието по някакъв мистериозен начин и чрез невидими, мистериозни 
средства. Бог няма да излее пари от небесните прозорци, за да върши 
определената от Него работа, да разпространява истината в нашия свят и 
да спасява души за вечен живот. Той е направил Своя народ настойник на 
Неговите средства, които да бъдат използвани за Неговата слава в благо-
славяне на човечеството.” Домашен мисионер, 1 април 1895 г. 

Сряда                                                                                         21 декември

4. ДОБРА СОЛ

а. Кой съвет идва до всички, които искат да почитат Христос? Матей 
5:13   

Матей 5:13: Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво 
ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се 
тъпче от хората.  

      „Колко по-силно ще желае всеки верен слуга да увеличи дарбите за Гос-
подната съкровищница, а не да намали приноса си дори само с една йота! 
На кого служи той? За кого приготвя приношението си? За Един, от Когото 
зависи за всяко добро, на което се радва. Тогава нека никой от нас, който 
получава Христовата благодат, да не допусне ангелите да се засрамят от 
него, а и Исус да се засрами, че го нарича брат. (…)
     Онези, които приемат благодатта Му, които съзерцават кръста на Гол-
гота, няма да зададат въпрос за големината на дара, а ще чувстват, че 
най-богатото приношение е твърде нищожно, съвсем не отговарящо на 
великия дар, даден чрез Единородния Син на Всемогъщия Бог. Чрез себе-
отрицание и най-бедните ще намерят начин да придобият нещо, което да 
върнат на Бога.“ Съвети към домоуправителите, с. 138

б. Как трябва настоящата истина да бъде разпространена по земята? 
Еклисиаст 11:1, 6

Еклисиаст 11:1, 6: Хвърли хляба си по водата, защото след много дни 
ще го намериш! ... 6 Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката 
си; защото не знаеш кое ще успее, това ли или онова, или дали ще са и 
двете еднакво добри.

      „Пустите места на земята трябва да се обработват. В смирена зависи-
мост от Бог, семействата трябва да излязат и да се заселят в необрабо-
тените места на Неговото лозе. Като награда за тяхната саможертва, за 
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да посеят семената на истината, те ще пожънат богата реколта.“ Ревю енд 
херълд, 26 август 1902 г.

в. Какъв е най-належащият зов днес и защо? Матей 9:36-38

Матей 9:36-38: А когато видя множествата, смили се за тях, защото 
бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. 37 Тогава 
рече на учениците Си: „Жетвата е изобилна, а работниците малко; 38 
затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на 
жетвата Си.“

      „Кой е виновен за загубата на душите, които не познават Бога и кои-
то не са имали възможност да чуят основанията за нашата вяра? Какво 
задължение има църквата по отношение на един свят, който загива без 
евангелието? Ако няма по-решително себеотрицание от страна на тези, 
които твърдят, че вярват в истината, ако няма по-решителна вярност при 
внасянето на всички десятъци и дарения в съкровищницата, ако не бъдат 
заложени по-широки планове от тези, които са били приведени в изпълне-
ние, ние няма да изпълним евангелското поръчение да отидем по целия 
свят и да проповядваме Христос на всяко създание.” Домашен мисионер, 1 
април 1895 г.

Четвъртък                                                                             22 декември

5. ПРОСВЕТЛЯВАНЕ НА ВСЕКИ ЪГЪЛ

а. Какъв ще бъде славният резултат от евангелската поръчка и как 
можем да бъдем благословени чрез вземане участие в нея? Откро-
вение 18:1

Откровение 18:1: След това видях друг ангел, който слизаше от не-
бето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава.

     „Цялото небе гледа с напрегнат интерес към църквата, за да види какво 
вършат нейните членове лично, за да просветят онези, които са в тъмнина. 
Светът е полето и свободните места са толкова много, работата е толкова 
обширна, че надхвърля големината на наличните средства за задоволява-
не на необходимите изисквания. От години Господ предупреждава народа 
Си да ограничават исканията си, да не поемат ненужни разходи на сред-
ства. Но независимо от съвета на Онзи, който знае края от самото начало, 
колко ненужно са изразходвани пари. Дадените предупреждения са били 
подценени и умовете на хората са изтълкували погрешно, отклонили или 
изкривили Божия съвет, за да могат да следват собствените си амбици-
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озни проекти, въпреки че по този начин, самите средства, чрез които Бог 
може да бъде прославен и почитан чрез разпространението на Неговата 
истина, са загубени за каузата. Господ благосклонно е почел човека, като 
го е използвал като човешки деец, за да си сътрудничи с небесните ин-
телигенти, за да може светлината на истината да свети във всички части 
на земята. Господ има Свои дейци, които ще участват в най-мощния кон-
фликт, който светът някога е виждал. Ако работниците останат смирени, 
учейки се ежедневно в училището на Христос на кротост и смирение на 
сърцето, Господ Исус ще работи с тях. Този, който е сътрудник на Христос, 
ще осъзнае, че като предоставя небесни блага на другите, той самият ще 
бъде облагодетелстван. Ще знае, че „който пои, самият ще бъде напоен“ 
(Притчи 11:25).“ Ревю енд херълд, 27 февруари 1894 г.

Петък                                                                                        23 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. В какъв смисъл литературата е ограничена в способността ѝ за 

спасяване на души?
2. Какво разкрива важността от точност в десятъка?
3. Как може да сме в опасност да повторим греха на Юда?
4. Какво трябва да вземем предвид, когато решаваме колко да да-

дем за Христос?
5. Как ще се просвети светът – с нас или без нас?
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    Урок 14                                                                              11 декември 2022 г.

Последната ни благоприятна възможност
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Ние трябва да вършим делата на Този, 
Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да 
работи. (Йоан 9:4)

      „Почти наближаваме края на земната история и различните отдели на 
Божието дело трябва да бъдат провеждани с много повече себепожертву-
вателност, отколкото се е практикувало досега.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 172

Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 4, с. 445-452 (42. 
Завещания и дарения); Свидетелства към църквата кн. 6, с. 377-384 (По-
мощ за мисионските полета)

Неделя                                                                                       25 декември

1. ПРЕДИ ЖИВОТЪТ ДА УГАСНЕ

а. На какви реалности сме подвластни всички ние? Евреи 9:27 Какво 
трябва това  да накара всеки от нас да се замисли – независимо дали 
е стар, млад, болен или здрав? Римляни 12:11

Римляни 12:11:  В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като 
служите на Господа.

      „Често се случва  активен бизнесмен да почине внезапно и проверката 
на делата му да покаже, че са в най-объркано състояние. В старанието си 
да остави наследство, таксите за адвокати са изяли една огромна част от 
него, ако не и всичко, докато жена му, децата му и Божието дело са остана-
ли неоправдани. Верните настойници на Господните средства ще познават 
точното състояние на делата си и като мъдри хора ще се подготвят за все-
ки непредвиден случай. Ако благодатното им време внезапно приключи, 
няма да оставят такава бъркотия на онези, които ще се разпореждат с 
наследството им.
      Мнозина не се замислят върху своите завещания, докато са в очевид-
но здраве. Но нашите братя трябва да се пазят от това. Необходимо е да 
познават финансовото си положение и да не позволяват бизнесът им да 
се обърква. Трябва да управляват притежанията си по такъв начин, че да 
могат да ги напуснат по всяко време.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 450
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б. Какво трябва да вземем предвид при планирането на нашите заве-
щания? Исая 38:1

Исая 38:1: В това време Езекия се разболя до смърт; и пророк Исая, 
Амосовият син, дойде при него та му рече: „Така казва Господ: ‘Нареди за 
дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.’

Понеделник                                                                            26 декември

2. ПРИГОТВЯНЕ ЗА КРАЯ

а. Тъй като хиляди долари се губят, защото хора умират, без да са на-
правили законно завещание, коя нужда трябва да бъде представена 
на вниманието на вярващите? 1 Коринтяни 4:2

1 Коринтяни 4:2: При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки 
да се намери верен. 

      „Някои завещания се правят толкова нескопосано, че не издържат про-
верката на закона и така хиляди долари се губят за делото. Братята трябва 
да чувстват, че върху тях лежи отговорността като верни Божии слуги да 
използват интелекта си и по този въпрос, за да осигуряват връщането на 
Господната част. 
      Мнозина проявяват ненужна деликатност по този въпрос. Смятат, че 
стъпват на забранена земя, когато пред възрастни и инвалиди повдигат въ-
проса за тяхната собственост, за да разберат как смятат да се разпоредят 
с нея. Но този дълг е точно толкова свещен, колкото и проповядването на 
Словото за спасение на души. Ето един човек с Божиите пари и притежа-
ния в ръцете си. Съвсем скоро му предстои да предаде настойничеството 
си. Ще остави ли средствата, които Бог му е поверил да бъдат използвани 
за делото му в ръцете на нечестиви човеци само защото са му роднини? 
Няма ли християните да се поинтересуват и разтревожат в името на бъ-
дещето добро на този човек, както и на Божието дело, и да му помогнат 
да се разпореди правилно с Господните пари, с талантите, поверени му за 
мъдра употреба? Ще стоят ли неговите братя отстрани и ще го гледат ли 
как губи всичко, което е придобил в живота си, и същото ограбва Божията 
съкровищница? Това би било ужасна загуба за него самия и за делото, за-
щото, оставяйки своите средства в ръцете на хора, които нямат отношение 
към Божията истина, той всъщност ги увива в кърпа и ги закопава в земята 
във всеки смисъл на този израз.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 447
      „Братя, смъртта няма да дойде на следващия ден, след като сте напи-
сали завещанието си. Когато разпределяте своето имущества между род-
нините си, уверете се, че не сте забравили Божието дело. Вие сте Негови 
слуги, отговаряте за притежанията Му и Неговите изисквания трябва да 
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бъдат на първо място в съображенията ви. Разбира се, жените и децата 
ви не бива да бъдат оставени в лишение. Необходимо е да ги  осигурите 
достатъчно, ако имат нужда. Но недейте, просто защото такъв е обичаят, 
да изпълвате завещанието си с дълъг списък от роднини, които не са в 
нужда.“ Пак там, с. 450

б. Независимо дали живеем или умираме, какво Бог очаква да помни 
всеки от нас? Римляни 14:8, 12

Римляни 14:8, 12:  Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако уми-
раме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. 
9 Защото Христос затова умря и оживя - да господства и над мърт-
вите и над живите. 10 И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо 
презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съ-
дилище.1 1 Защото е писано:  „Заклевам се в живота Си, казва Господ 
че всяко коляно ще се преклони пред Мене, и всеки език ще славослови 
Бога“.12 И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

Вторник                                                                                  27 декември

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ДЕЛО

а. Какъв е нашият дълг в тези последни дни? 1 Солунци 5:1-6; За-
хария 10:1 Как можем да получим Късния дъжд или „освежението“? 
Деяния 3:19-21

1 Солунци 5:1-6: А за годините и времената, братя, няма нужда да ви 
се пише; 2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като 
крадец нощем. 3 Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги по-
стигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак 
няма да избягнат. 4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне 
оня ден като крадец. 5 Защото вие всички сте синове на светлината, 
синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината. 6 И тъй, да не 
спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени.
Захария 10:1: Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; 
и Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева 
всекиму на полето.
Деяния 3:19-21: Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат гре-
ховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20 
и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, 21 Когото трябва 
да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за 
което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци.
     „Великото изливане на Божия Дух, Който осветява цялата земя със 
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славата Си, не ще настъпи, докато нямаме един просветен народ, който от 
опит знае какво означава да бъдеш работник заедно с Бога. Когато имаме 
пълно, чистосърдечно посвещение в служба на Христос, Той ще признае 
това чрез изливане на Своя Свят Дух без мярка. Но това няма да стане, 
докато по-голямата част от църквата не влезе в сътрудничество с Бога. 
Той не може да излее Своя Дух, когато егоизмът и себеугаждането са така 
силно проявени; когато владее такъв дух, който, ако бъде изразен с думи, 
ще прилича на отговора на  Каин: „Аз пазач ли съм на брата си?“ Съвети 
към домоуправителите, с. 38
      „Бог призовава хора, които да занесат предупреждението до падналия 
свят, мъртъв в престъпленията и греховете си. Призовава към доброволни 
приноси онези, чиито сърца са в делото, които чувстват бреме за душите – 
да не погинат, но да имат вечен живот.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 377

б. Кое трябва да бъде най-важно в ума ни днес, като личности и като 
църковна организация? Еклисиаст 8:5; Йоан 9:4

Еклисиаст 8:5: Който пази заповедта няма да види нещо зло; и сърцето 
на мъдрия познава, че има и време и съдба за непокорството.
Йоан 9:4: Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, 
докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.

     „Сега би трябвало да се вслушате в съвета на нашия Спасител:  „Про-
дайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не се из-
носват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се при-
ближава, нито молец го изяжда.“ Сега е време, когато нашите братя и 
сестри трябва да намаляват притежанията си вместо да ги увеличават. 
Предстои ни да се преселим в по-добрата страна, небесната. Тогава нека 
не се вкопчваме в тази земя, но по възможност повече да намаляваме 
земните си притежания.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 147
      „За какво да трупаме съкровища? За да бъдат пометени от пламъците 
на последния ден ли? Ще оставим ли златото и среброто да бъдат свиде-
тели срещу нас в Съда – да ядат плътта ни като огън? Ще се прилепим 
ли към притежанията си, докато попаднат в ръцете на враговете ни? Идва 
времето, когато спазващите заповедите не ще могат нито да купуват, нито 
да продават. От каква полза ще ни бъдат тогава къщи и земи, банков капи-
тал и стоки? Сега е моментът да поставим съкровищата си там, където ще 
бъдат вечно сигурни.” Ревю енд херълд, 6 декември 1887 

Сряда                                                                                          28 декември

4. ПРАКТИЧЕСКО ПРИГОТОВЛЕНИЕ

а. Защо Христос все още не се е завърнал? 2 Петрово 3:9 Как можем 
да избегнем загубването на всичките си средства в пророчеството, 
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което скоро ще се изпълни? Исая 2:20; Езекиил 7:19; Псалм 96:4-8

2 Петрово 3:9: Господ не забавя това, което е обещал, според както 
някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не 
иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
Исая 2:20: В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сре-
бърните идоли и златните идоли, които си е направил за да им се кланя, 
Езекиил 7:19: Среброто си ще хвърлят по улиците, и златото им ще 
им бъде като нечисто нещо. Среброто и златото им не ще могат да ги 
избавят в деня на гнева Господен. Те няма да наситят душите си, нито 
да напълнят червата си; защото в тях се спънаха и паднаха в беззако-
нието си.
Псалм 96:4-8: Защото велик е Господ и твърде достохвален, достопоч-
итаем е повече от всичките богове. 5 Защото всичките богове на пле-
мената са нищожества; а Иеова е направил небесата. 6 Пред Него са 
блясък и величие, сила и красота в светилището Му. 7 Отдайте Госпо-
ду, всички родове на племената, отдайте Господу слава и сила; 8 отдай-
те Господу славата дължима на името Му; принесете приноси и влезте 
в дворовете Му.

       „Ако нашите братя научат стойността на душите в светлината на това, 
което тяхното спасение е струвало на Исус, те биха знаели, че душите са 
по-ценни от къщите и земите, златото и скъпоценните камъни или високо-
то почетно положение.“ Ревю енд херълд, 5 февруари 1884 г.
       „Божието дело трябва да се ускори и ако Неговият народ следва съве-
та Му, няма да има много средства като свое притежание, които да бъдат 
погълнати във финалния огън. Всички ще са поставили съкровището си 
там, където молец и ръжда не могат да ги повредят; и сърцето няма да 
бъде вързано с въже към земята.” Съвети към домоуправителите, с. 44

б. Какво обещава Христос на всички, които чрез вярна жертва сериоз-
но се подготвят за Неговото завръщане? Исая 33:14-17

Исая 33:14-17: Грешните в Сион се боят; трепет обзема безбожните; и 
казват: „Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще оби-
тава при вечни пламъци?“ 15 Който ходи праведно и говори справедливо, 
който презира печалбата от насилствата, който отърсва ръцете си 
от дароприемство, който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопроли-
тие, и който затуля очите си, за да не види злото. 16 Той ще обитава 
на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата 
му; хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва. 17 Очите ти 
ще видят царя в красотата му, ще видят широкоразпространена земя.
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      „В противоречие с Библията е да правим някакви приготовления относ-
но временните нужди във времето на скръбта. Видях, че ако светиите са 
заделели настрана или по нивите си провизии, във времето на скръбта, 
когато по земята ще владеят меч, глад и епидемии, всичко ще бъде отне-
то от насилнически ръце и чужди хора ще пожънат нивите им. Тогава за 
нас ще бъде време напълно да се доверим на Бога и Той ще ни подкрепя. 
Видях, че хлябът и водата ни ще са сигурни в това време, и че не ще стра-
даме лишени и гладни, защото Бог е в състояние да ни приготви трапеза 
и в пустинята. Ако е необходимо би изпратил и врани, за да ни нахранят, 
както стори при Илия; или пак ще изпрати манна от небето, както направи 
на израилтяните.
      Във времето на скръбта къщи и земи не ще ползват светиите, тъй като 
тогава те ще бягат пред разярените тълпи и притежанията им не би могло 
да бъдат употребени за разпространение на настоящата истина. Беше ми 
показано, че Божията воля е светиите да се освободят от всяко бреме пре-
ди времето на скръбта, правейки завет с Бога чрез жертви. Ако те положат 
имота си на олтара и искрено молят Бог да им покаже дълга им, Той ще ги 
научи кога да го продадат. Тогава те ще са свободни във времето на скръб-
та и не ще има какво да ги тегли назад.“ Опитности и видения, с. 61

Четвъртък                                                                            29 декември

5. ВИСОКОДОХОДНА ИНВЕСТИЦИЯ

а. Къде е най-добрата налична инвестиция днес и защо? Лука 12:32-34

Лука 12:32-34: Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви 
даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направе-
те си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, 
гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. 34 Защото гдето е 
съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

      „Нека бъдем честни пред Господа. Всички благословения, на които се 
радваме, са от Него. И ако ни е подарил таланти от средства, с които би-
хме могли да помогнем в делото Му, ще се отдръпнем ли назад? Ще кажем 
ли: „Не, моите деца няма да са доволни и затова аз ще се осмеля да бъда 
непослушен на Бога, като заровя неговия талант в земята“?
      Не бива да се отлага. Божието дело изисква вашата подкрепа. Молим 
ви като Божии слуги да вложите в обръщение своите средства, за да осигу-
рите такива за мнозина, които ще научат каква е Неговата истина.“ Съвети 
към домоуправителите, с. 33

б.   Какво ще заяви Господ в края на времето? Псалм 50:3-5  Как ще бъ-
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дат богато възнаградени всички, които сключват завет чрез жертви? 
1 Коринтяни 15:51-58

Псалм 50:3-5: Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред Него 
огън поглъщаш и около Него силна буря. 4 Ще призове небесата отгоре 
и земята, за да съди людете Си, казвайки: 5 „Съберете Ми Моите све-
тии, които направиха с Мене завет с жертви.“ 
1 Коринтяни 15:51-58: Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще почи-
нем, но всички ще се изменим, 52 в една минута, в миг на око, при по-
следната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат 
нетленни, и ние ще се изменим. 53 Защото това тленното трябва да 
се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 54 
А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне 
писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". 55 О смърте, 
где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 56 Жилото на смър-
тта е грехът, и силата на греха е законът; 57 но благодарение Богу, 
Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 58 Затова възлю-
бени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в 
Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

     „Има награда за чистосърдечните, несебелюбивите работници, които 
влизат в това поле, а също и за онези, които с готовност ги подкрепят със 
своя принос. Заетите с активна служба в полето и онези, които ги поддър-
жат със средствата си, ще получат наградата на верните. (…)
      Себеотрицанието, проявено в подкрепа на делото, вече не се помни. 
Като гледат душите, с тяхна помощ спечелени за Исус, и ги виждат спа-
сени, вечно спасени, като паметници на Божията милост и на любовта на 
Изкупителя – техният кръг, обиколил небесните арки, се изпълва с викове 
на хвала и благодарност.“ Пак там, с. 234

Петък                                                                                       30 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кое суеверие относно правенето на завещания е пагубно за Божи-
ята кауза?

2. Защо не трябва да пренебрегваме да говорим за правене на заве-
щания?

3. Коя е една от причините, поради които мнозина няма да успеят да 
получат късния дъжд?

4. Какво трябва да осъзнаем преди наближаването на времето на 
скръбта?

5. Как и кога се плащат лихвите върху съкровищата, събрани на не-
бето?
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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              
               1 - 19:08 ч.                   5 - 17:14 ч.              3 - 16:53 ч. 
             8 - 18:56                     12 - 17:06                10 - 16:53     
           15 - 18:44                     19 - 17:00                17 - 16:54        
           22 - 18:33                     26 - 16:56                24 - 16:57
           29 - 18:23                                                     31 - 17:02                                                                                                                                          
                                                      

Събота, 7 януари 2023 г. е ден за всеобщ 
пост и молитва за лично освещение и за ус-
пеха на Божието дело.
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            ОКТОМВРИ

    1  Младежите да носят отговорности               309 (244)                
    8  Благоприлично облекло                                320 (256)                    
  15  Радзвлечение и забавление                         329 (263)                  
  22  Опасни забавления                                       340 (271)         
  29  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС    

                                          НОЕМВРИ
    5  Радост в религията                                       349 (278)    
  12  Как да прекарваме празниците                    357 (284)  
  19  Обществени отношения                               365 (293)
  26  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
 
                                          ДЕКЕМВРИ
    3  Златното правило                                          381 (301) 
  10  Ухажване и брак                                             293 (317)                        
  17  Нуждата от съвет и ръководство                  403 (323)
  24  Женене и омъжване                                      415 (333)
  31  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС         
 

стр.

                     ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

      През това тримесечие ще продължим изучаването на 
книгата „Вести към младите“ от Елън Уайт. Посочените 
страници са в новото издание на книгата, а в скоби са 
страниците от първото издание .



         
   Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение
     1 Събота  Псалм 36:7-10   Залез: 19:08 ч. 

 2 Неделя  Второзаконие 13:4   Ефесяни 1:17-19 
 3 Понеделник  Исая  41:10-14   Псалм 104:33, 34       
 4 Вторник  1 Царе 2:2, 3, 9   Йов 11:13-19   
 5 Сряда  2 Тимотей 3:13, 14   Лука 8:16-18
 6 Четвъртък  Лука 4:5-8   Псалм 42:1, 2, 5-11   
 7 Петък  Колосяни 3:12-17   Молитвен час
 8 Събота  Псалм 95:1-8   Залез: 18:56 ч.

 9 Неделя  Второзаконие 12:8   Притчи 3:21-24  
 10 Понеделник  Псалм 90:12, 17, 18   Откр. 22:12, 20, 21   
 11 Вторник  Ефесяни 5:8-14   Псалм 25:14-17  
 12 Сряда  1 Тимотей 6:6-10   1 Тимотей 6:11, 12  
 13 Четвъртък  Исая 43:1-5   Езекийл 18:29-32  
 14 Петък  Лука 6:37, 38   Молитвен час 
 15 Събота  Исая 62:10-12   Залез: 18:44 ч. 

 16 Неделя  Матей 21:18-22   Псалм 37:39, 40  
  17  Понеделник  2 Тиматей 1:13, 14   Йоан 4:10-14 
 18 Вторник  Филипяни 2:12-15   Псалм 106:4, 5  
 19 Сряда  Втор. 11:13, 18, 19   Амос 7:1-6   
 20 Четвъртък  1 Тимотей 6:2 ,7, 9   Филимон 4-7 ст.  
 21 Петък  2 Летописи 27:6   Молитвен час
 22 Събота  Псалм 48:9-11, 14   Залез: 18:33 ч. 
 

 23 Неделя Йоан 8:31, 32   Яков 2:12, 13   
 24 Понеделник 1 Йоаново 3:21-24   Битие 3:8-11      
 25 Вторник Изход 23:20-22   Псалм 90:10-12 
 26 Сряда     Ефесяни 5:15-17   Йоан 3:16-21   
 27 Четвъртък Втор. 10:12, 20, 21   Матей 9:36-38     
  28       Петък Йоан 15:16, 17   Молитвен час 
 29 Събота 2 Лет. 6:14, 19-21   Залез: 18:23 ч.

 30 Неделя         Псалм 91:1-8    Битие 3:8-11
 31 Понеделник Исая 26:7-9    2 Коринтяни 4:9, 10 

    

    
            ОКТОМВРИ
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      Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение

     НОЕМВРИ

  1 Вторник  Йов 5:7-13   Псалм 142:1, 2, 5  
 2 Сряда  Матей 7:7-12   Исая 40:28-31  
 3 Четвъртък  Пл. Еремиев 3:21-25   Йоан 7:37, 38   
 4 Петък  Яков 1:17-20   Молитвен час
 5 Събота  Втор. 26:16-19   Залез: 17:14 ч.

 6 Неделя  Псалм 34:8, 9  Филипяни 3:13-17  
 7 Понеделник  2 Летописи 32:7, 8   Йов 5:17-19   
 8 Вторник  Изход 23:25   Йоан 14:26, 27  
 9 Сряда  Лука 12:35-40   Наум 1:3, 6, 7   
 10 Четвъртък  1 Йоаново 2:1-6   Лука 5:27-32 
 11 Петък  Изход 33:14-16   Молитвен час 
 12 Събота  Псалм 118:24-29   Залез: 17:06 ч. 

 13 Неделя     Втор. 33:26-29   Тит 2:11-14     
 14  Понеделник  Псалм 90:16, 17   Лука 12:39, 40  
 15 Вторник  Йоан 8:31, 32   Марк 4:21-24   
 16 Сряда  14:25, 27, 33   Псалм 91:9-16  
 17 Четвъртък  Псалм 90:16, 17    Йоан 15:8-11  
 18 Петък  Еремия 8:5, 6   Молитвен час
 19 Събота  Исая 60:1-3   Залез: 17:00 ч. 
 

 20 Неделя 1 Царе 2:2, 3   2 Коринтяни 6:3, 4  
 21 Понеделник Притчи 23:15-18   Марк 6:46-51      
 22 Вторник Исая 59:1, 2   Псалм 119:164-168 
 23 Сряда     Филипяни 4:4-7   Матей 18:21, 22   
 24 Четвъртък Изход 33:14-16   Авакум 3:17-19  
 25 Петък Колосяни 3:23, 25   Молитвен час 
 26 Събота Еремия 31:7, 31-34    Залез: 16:56 ч.

 27 Неделя Тит 3:5-8     Колосяни 3:1-4  
 28 Понеделник Псалм 88:1-3, 13   Йоил 2:23, 28-32  
 29 Вторник 1 Царе 2:2, 3   Евреи 11:6     
 30 Сряда 2 Петрово 3:3-10   Езекийл 14:19-26 
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  Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение

         ДЕКЕМВРИ

 1 Четвъртък  Римляни 8:26-28   Притчи 3:21-26  

 2 Петък  Исая 63:7-9   Молитвен час
 3 Събота  Исая 12   Залез: 16:53 ч. 

 4 Неделя  Лука 12:35-38   Йоан 14:1-3 
 5 Понеделник  Псалм 121   Псалм 4:5-8    
 6 Вторник           Пл. Еремиев 3:21-25   Матей 13:36-40 
 7 Сряда  Изход 23:20, 22   Исая 48:17, 18
 8 Четвъртък  Михей 6:6-8   Галатяни 5:16-18
 9 Петък  1 Летописи 4:10   Молитвен час 
 10 Събота  Псалм 84:1-12   Залез: 16:53 ч. 

 11 Неделя     Притчи 21:30, 31   Псалм 149:4-6   
 12  Понеделник  Исая 59:1, 2   Марк 6:46-51      
 13 Вторник  Втор. 15:4-6   Галатяни 6:14, 15  
 14 Сряда  Матей 6:9-13   Исая 25:8, 9  
 15 Четвъртък  Псалм 9:7-10   1 Петрово 2:6-10      
 16 Петък  Галатяни 5:13, 14   Молитвен час
 17 Събота  2 Летописи 7:13-15   Залез: 16:54 ч. 
 

 18 Неделя Авакум 2:3, 4   Псалм 149:4-6 
 19 Понеделник Втор. 10:20, 21   Марк 6:46-51   
 20 Вторник Йоан 3:1-7   Галатяни 6:14, 15
 21 Сряда     Псалм 3:3-5   Еремия 14:19-22  
 22 Четвъртък Амос 5:12-15   1 Петрово 2:6-10  
 23 Петък Исус Навин 24:15   Молитвен час  
 24 Събота Втор. 26:16-19   Залез: 16:57 ч.
  
 25 Неделя Лука 6:37, 38   Псалм 119:148, 149 
 26 Понеделник Изход  23:24, 25   Филипяни 3:17-21
 27 Вторник Псалм 144:12, 15   Йоан 1:1-5 
 28 Сряда Неемия 9:19-21   Исая 35:3, 4
 29 Четвъртък Лука 6:44, 45   1Царе 7:12
 30 Петък 1 Летописи 4:10   Молитвен час  
 31 Събота Исая 62:10-12   Залез: 17:02 ч. 

  Дата        Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение

         ДЕКЕМВРИ
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Дарения от
първата събота

1 октомври
за централа на Боливийската 
уния
(с. 4)

5 ноември
за литература

за нуждаещите се страни
 (с. 44)

3 декември
за молитвен дом
в Кастелеон, Испания
(с. 80)


