
Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

1

ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

16. СЪБОТАТА И ЗАКОНА 
УРОК 16 – (АВС 2) 

 
ВЪПРОС 
 
1. ОТГОВОРЕТЕ НА 3те ВЯРВАНИЯ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН 
ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ. 
 
2. БЕСЕДВАЙТЕ ЗА 3те НЕЩА С АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН С ЦЕЛ ДА 
ГИ УБЕДИТЕ, ЧЕ ВЯРВАНИЯТА ИМ СА ПОГРЕШНИ. 
 
1.  АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН ВЯРВАТ: 
А. Адвентистите от седмия ден вярват, че само церемониалния компонент на 
закона (обрязването, празниците, жертвите и т.н.) приключиха на кръста. 
Моралния компонент на закона (десетте заповеди) не са приключили на 
кръста. 
Б. Адвентистите от седмия ден настояват за спазването на съботния ден. Те 
вярват, че папата или Константин е заменил съботата с неделята, за да се 
почита Бога Слънце. Те считат поклонението в неделя за белега на звяра.  
В. Трябва да се спазва целия закон, за да получим спасение. 
 
А. Адвентистите от седмия ден вярват, че само церемониалния компонент на 
закона (обрязването, празниците, жертвите и т.н.) приключиха на кръста. 
Моралния компонент на закона (десетте заповеди) не са приключили на 
кръста. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
 
1. ЗАКОНА КАТО ЦЯЛОСТНА ЕДИНИЦА 
На закона трябва да се гледа като на една неделима единица. Ако нарушите 
една част, нарушавате целия закон. 
Когато се споменава закона, целият закон е, който е включен. 
Яков 2:10 
Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във 
всичко. 
Законът и пророците до Йоан се отнася за целия Стар завет. 
Лука 16:16 
Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се 
благовества и всеки се насилва да влезе в него. 
Деяния 13:15 
И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата 
пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за 
народа, кажете. 
Римляни 3:21 
А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която 
свидетелстват законът и пророците, 
Римляни 10:4 
Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който 
вярва. 
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Аз съм съгласен, че моралния закон не приключи на кръста. Съботата не е 
морален закон. 
 
2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЪБОТАТА КАТО ЧАСТ ОТ ЦЕРЕМОНИАЛНИЯ 
ЗАКОН 
Моралния закон определя кое е правилно и кое е грешно. Отнася се за десетте 
заповеди. 
Церемониалните закони са преобрази, или сенки на една бъдеща реалност. 
Примери: 
Обрязването — преобраз на обрязването на сърцето, новорождението – 
изпълнено в Христос. 
Празниците – изпълнени в Христос. 
Старозаветните жертви – изпълнени в Христос. 
СПАЗВАНЕТО НА СЪБОТАТА БЕШЕ ЦЕРЕМОНИЯ — СЯНКА НА ХРИСТОС. 
 
Адвентистите от седмия ден вярват, че церемониалния закон е отменен, а 
моралния закон все още стои. 
Спазването на съботата е част от церемониалния закон. И така, това е в 
конфликт с тяхната система на вярване. 
 
Б.  СПАЗВАНЕТО НА СЪБОТАТА 
Адвентистите от седмия ден настояват за спазването на съботния ден. Те вярват, 
че папата или Константин е заменил съботата с неделята, за да се почита Бога 
Слънце. Те считат поклонението в неделя за белега на звяра.  
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
СЪБОТА ОЗНАЧАВА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Второзаконие 5:12-15 
12Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както ГОСПОД, твоят Бог, 
ти заповяда.     
13Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;     
14а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог; в него да не вършиш никаква 
работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито 
слугинята ти, нито волът ти, нито оселът ти, нито някой твой добитък, 
нито чужденецът, който е в града ти, за да си почива слугата ти и 
слугинята ти, както и ти.     
15И помни, че ти беше роб в Египетската земя и че ГОСПОД, твоят Бог, те 
изведе оттам със силна ръка и издигната мишца; затова ГОСПОД, твоят 
Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден. 
СЪБОТАТА БЕШЕ ДЕН ЗА ПОЧИВКА. НЕ БЕШЕ ПОЗВОЛЕНА НИКАКВА 
РАБОТА. 
Изход 31:13-17 
13Кажи също така на израилтяните: Съботите Ми строго да пазите, 
защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, 
че Аз съм ГОСПОД, Който ви освещавам.    
14И така, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, да бъде 
умъртвен; защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен 
измежду народа си.    
15Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята на 
ГОСПОДА; всеки, който работи в съботния ден, да умре.   
16И така, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във 
всичките си поколения по вечен завет.    
17То е знак между Мен и израилтяните завинаги; защото за шест дни 
ГОСПОД направи небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои. 
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ЦЕЛТА НА СЪБОТАТА: 
Колосяни 2:16-17 
16И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или 
за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота,    
17които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. 
В NKJ се казва, че същността е Христос. 
Съботата беше сянка на идните неща. Същността на съботата е Христос. 
Съботата беше символ на идваща почивка. 
 
1. КАРТИНА НА БЪДЕЩО ИЗБАВЛЕНИЕ. 
ИЗРАЕЛ ТРЯБВАШЕ ДА ПАЗИ СЪБОТАТА, ПОНЕЖЕ БОГ ГИ ОСВОБОДИ ОТ 
ЕГИПЕТСКОТО РОБСТВО ЧРЕЗ МОЙСЕЙ.  
ТОВА ПАЗЕНЕ СОЧЕШЕ КЪМ ЕДНО БЪДЕЩО ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
РОБСТВОТО НА ГРЕХА, ЧРЕЗ ХРИСТОС. 
Второзаконие 5:15 
И помни, че ти беше роб в Египетската земя и че ГОСПОД, твоят Бог, те 
изведе оттам със силна ръка и издигната мишца; затова ГОСПОД, твоят 
Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден. 
ИЗПЪЛНЕНА В ХРИСТОС. 
Галатяни 5:1 
И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни  освободи, и не се 
заплитайте отново в робско иго. 
Йоан 8:36 
И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. 
2. ЗНАКА НА СЪБОТАТА. 
Езекиил 20:12 
Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че 
Аз, ГОСПОД, ги освещавам. 
Езекиил 20:20 
освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да 
познаете, че Аз, ГОСПОД, съм ваш Бог. 
ТОВА БЕШЕ ЗНАК,  ЧЕ ГОСПОД ГИ Е ОСВЕТИЛ. 
ИЗПЪЛНЕН В ХРИСТОС. 
1 Коринтяни 1:2 
до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, 
призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко 
място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш: 
Евреи 2:10-12 
10Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез Когото е всичко, 
като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания 
Начинателя на тяхното спасение.    
11Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от 
Един Баща; затова Той не се срамува да ги нарича братя,    
12като казва:  
„Ще възвестявам името Ти на братята Си;   
ще те хваля всред събранието“; 
Евреи 10:10 
С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж завинаги. 
3. ПОЧИВКА ОТ ДЕЛА 
Бог Си почина в събота. 
Евреи 4:1 
И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се 
боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. 
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Евреи 4:3-11 
3Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:   
„Така се заклех в гнева Си:   
Те няма да влязат в Моята почивка“;   
ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света. 
НИЕ ВЛИЗАМЕ В ТАЗИ ПОЧИВКА, КОГАТО ВЯРВАМЕ В ХРИСТОС.  
4Защото някъде си е говорил за седмия ден така: „И почина си Бог на седмия 
ден от всичките Си дела“;    
5а пък на това място:   
„Няма да влязат в Моята почивка“.    
6И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано 
се благовести, не са влезли поради неверието си,     
7затова Той пак определя един ден, „днес“, като казва толкова време по-късно 
чрез Давид, както вече казахме:   
„Днес, ако чуете Неговия глас,   
не закоравявайте сърцата си“.   
8Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за 
друг ден.    
9Следователно за Божия народ остава една съботна почивка.   
10Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от 
своите дела, както и Бог от Своите Си.    
11Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в 
това, да дава същия пример на неверие. 
БОГ ВЛЕЗЕ В ПОЧИВКА СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО – ТОЙ ПРЕСТАНА ДА 
ТВОРИ. 
ИСУС НАВИН И ХАЛЕВ ВЛЯЗОХА В ХАНААН ПОРАДИ ВЯРА, ПО СЪЩИЯ 
НАЧИН ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ХРИСТОС ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПОЧИВКАТА НА 
ХРИСТОС. 
10Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от 
своите дела, както и Бог от Своите Си.    
ХРИСТОС ВЛЕЗЕ В ПОЧИВКА СЛЕД КАТО СВЪРШИ – ТОЙ ПРИКЛЮЧИ С 
ИЗКУПЛЕНИЕТО. 
ПО СЪЩИЯ НАЧИН ИСТИНСКИТЕ ВЯРВАШИ, КОИТО СА ПРИКЛЮЧИЛИ С 
МЪРТВИТЕ ДЕЛА НА ЗАКОНА И СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕЛА НА ПРАВЕДНОСТ 
ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПОЧИВКА. 
НЕВЯРВАЩИТЕ ЮДЕИ НЕ ВЛЯЗОХА В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ, КАКТО И ТЕЗИ, 
КОИТО НЕ ВЯРВАТ В ХРИСТОС НЯМА ДА ВЛЯЗАТ В ДУХОВНАТА ПОЧИВКА 
(ПОЧИВКА В ДУШАТА ВИ) ИЛИ ВЕЧНА ПОЧИВКА. 
Съботата беше ден на почивка. 
Матей 11:28-30 
28Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви 
успокоя.       
29Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък 
и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.       
30Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко. 
ПОЧИВКАТА Е ИЗПЪЛНЕНА В ХРИСТОС. 
Ние повече не оперираме от ден, ние оперираме от Него. 
Деяния 17:28 
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от 
вашите поети са казали: „Защото дори Негов род сме“. 
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ГОСПОД ГАРАНТИРА ТАЗИ ПОЧИВКА ЗА ИЗТОЩЕНИТЕ ДУШИ – МИР С 
БОГ И БОЖИЯТ МИР. 
Евреи 9:14 
то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си 
без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да 
служите на живия Бог! 
4. В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА 
Марк 2:27-28 
27И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;     
28така че Човешкият Син е господар и на съботата. 
Фарисеите са учели, че човека е направен за съботата. Исус учеше, че съботата е 
направена за човека. Нуждите на човека превъзхождат буквата на закона. 
Съботата, която в древността беше ден за почивка сега е Христос. 
5. СИМВОЛ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА БОГ 
Езекиил 20:20 
освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да 
познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог. 
Ние трябва сега да освещаваме Христос като доказателство за нашето 
подчинение към Бог.  
Йоан 5:22-23 
22Защото и Татко не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички,     
23за да почитат всички Сина, както почитат Татко. Който не почита 
Сина, не почита Татко, Който Го е пратил. 
НЕ ПОЧИТАЙТЕ ДЕНЯ ПОВЕЧЕ ОТ ХРИСТОС. 
6. ДЕН НА РАДОСТ 
Осия 2:11 
И ще прекратя цялото й веселие –  
тържествата, новолунията, съботите  
и всичките й определени празници. 
Исая 58:13 
Ако отдръпнеш крака си в събота,  
за да не вършиш своята воля в святия Ми ден,  
и наречеш съботата наслада, свята на ГОСПОДА, ден за почитане,  
и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища  
и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, 
Съботата беше ден на веселие, радост пред Господа. 
Това веселие е изпълнено в Христос. НИЕ СЕ РАДВАМЕ В НЕГО, НЕ В ДЕН. 
Филипяни 4:4 
Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! 
Филипяни 3:1 
Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви 
пиша все същото, а за вас е безопасно. 
7. ПРИСЪСТВЕНИЯ ХЛЯБ СЕ ПОДМЕНЯШЕ И ЯДЕШЕ 
Левит 24:6-9 
6Да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху трапезата от чисто 
злато пред ГОСПОДА.   
7И на всеки ред да сложиш чист тамян; и това ще бъде върху хляба 
възпоменание за жертвата, принесена чрез огън на ГОСПОДА.    
8Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред ГОСПОДА; това е 
от страна на израилтяните вечен завет.    
9Те ще бъдат за Аарон и синовете му, които да ги ядат на свято място; 
защото са пресвяти за него от жертвите, принасяни чрез огън на ГОСПОДА; 
това е вечен закон. 
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ИЗПЪЛНЕНО В ХРИСТОС, ХЛЯБА НА ЖИВОТА. 
Йоан 6:35 
Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога 
няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее. 
Йоан 6:48 
Аз съм хлябът на живота. 
8. ДЕНЯТ НА ЖЕРТВИТЕ 
Числа 28:9-10 
9А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета без недостатък и две 
десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос с възлиянието 
му.    
10Това е всеизгарянето за всяка събота освен вечното всеизгаряне с 
възлиянието му. 
На този ден жертвата е била двойна. Рутината се е нарушавала. 
Изпълнено в Христос нашето жертвено агне. 
Йоан 1:36 
И като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец! 
Йоан 1:29 
На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, 
Който поема греха на света! 
 
СЪБОТАТА Е ИЗПЪЛНЕНА В ХРИСТОС. 
Матей 5:17-18 
17Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм 
дошъл да разруша, но да изпълня.     
18Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една 
йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се 
сбъдне. 

 Една йота или една чертица – символ на най-малките детайли. 
 Сбъдне – да доведа до край, да изпълня или завърша, да осъществя, да 

усъвършенствам. 
Христос изпълни закона като задоволи всяко изискване на закона. 
Всички преобрази, пророчества, празници и жертви са изпълнени в Него. 
Матей 1:21-23 
21Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси 
народа Си от греховете му.   
22А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, 
който казва:    
23„Ето, девицата ще зачене и ще роди син;  
и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас. 
Матей 2:15 
където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа 
чрез пророка, който казва: „От Египет повиках Сина Си“. 
Матей 2:23 
дойде и се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното чрез 
пророците, че ще се нарече Назорей. 
Матей 3:15 
А Исус му отговори и каза: Остави Ме сега, защото така подобава да 
изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави. 
Матей 8:17 
за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:   
„Той взе на Себе Си нашите немощи   
и болестите ни понесе“. 
Матей 21:4-5 
4А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:     
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5„Кажете на Сионовата дъщеря:   
Ето, твоят Цар иде при тебе,   
кротък и възседнал на осел   
и на осле, рожба на ослица“. 
ИСУС ИЗПЪЛНИ ЗАКОНА ДО НАЙ-МАЛКИТЕ МУ ДЕТАЙЛИ. 
ТОЙ БЕШЕ АГНЕТО БЕЗ ПЕТНО ИЛИ НЕДОСТАТЪК. 
Римляни 10:1-5 
1Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на 
Израел.    
2Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е 
според съвършеното знание.    
3Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да 
утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.     
4Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който 
вярва.    
5Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез 
пазенето на закона, ще живее чрез нея. 
Той е краят на закона. 
Край – телос (Тейлър) 
Това, чрез което нещо е завършено. 
Йоан 19:30 
А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе глава, и предаде дух. 
Евреи 7:18 
защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради 
нейната слабост и безполезност 
Унищожава – да отмахна  или да отменя. 
ПОНЕЖЕ ЗАКОНА БЕШЕ ИЗПЪЛНЕН, ТОЙ СЕГА Е ОТМАХНАТ. 
ИСУС НЕ САМО ОТМАХНА ЗАКОНА, ТОЙ ВЪВЕДЕ БЛАГОДАТ И ИСТИНА. 
Йоан 1:17 
понеже законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха 
чрез Исус Христос. 
НИЕ СЕГА СМЕ ПОД ЗАКОНА НА ХРИСТОС. 
Галатяни 6:2 
Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. 
Евреи 7:11-12 
11И така, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото 
под него народът получи закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг 
свещеник, според Мелхиседековия чин, и да не се смята според Аароновия чин?   
12Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и 
на закона. 
ЗАКОНА НА ХРИСТОС Е ЛЮБОВ. 
Галатяни 5:14 
Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш 
ближния си, както себе си“. 
Римляни 13:8 
Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, 
защото който обича другия, изпълнява закона. 
Яков 2:8 
Обаче ако изпълнявате царския закон, според Писанието: „Да обичаш 
ближния си като себе си“, добре правите. 
НИЕ СМЕ ПОД ЗАКОНА НА ДУХА. 
ЗАКОНА НА ДУХА Е ЖИВОТ В ХРИСТОС ИСУС – ПОЗИЦИЯТА „В НЕГО“. 
Римляни 8:1-3 
1И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в  Христос Исус, 
които ходят не по плът, но по Дух.    
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2Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от 
закона на греха и на смъртта.    
3Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб 
чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на 
греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, 
НИЕ ОПЕРИРАМЕ ОТ НЕГО, НЕ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ОТ ДЕН. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО: 

 ВСИЧКИТЕ ДЕСЕТ ЗАПОВЕДИ СА ПОВТОРЕНИ В НОВИЯ ЗАВЕТ, С 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА СЪБОТАТА. 

 ПРЕДУПРЕДЕНИ СМЕ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДНИ. 
Галатяни 4:9-11 
9а сега, когато познахте Бога, или по-добре – като бяхте познати от Бога, 
как се връщате назад към слабите и жалки първоначални учения, на които 
отново желаете да робувате?    
10Вие пазите дните, месеците, времената и годините.    
11Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви. 
Римляни 14:5-6 
5Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден 
еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.    
6Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го 
пази; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за 
Господа не яде и благодари на Бога. 
Колосяни 2:16-17 
16И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или 
за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота,    
17които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. 
 
ПАПАТА И КОНСТАНТИН 
Църковната история доказва, че ранните християни са се събирали в първия 
ден от седмицата. Това събиране в първия ден от седмицата се е случвало преди 
папата или указа на Константи през 321 г.сл.Хр. Константин узаконил 
поклонението в неделя, понеже то вече се практикувало.  
ПОКЛОНЕНИЕТО В НЕДЕЛЯ.  
РАННАТА ЦЪРКВА СЕ Е СЪБИРАЛА В НЕДЕЛЯ ЗА ОБЩО ПОКЛОНЕНИЕ. 
ПЪРВАТА ЗАЩИТА НА ЮСТИН, Глава. 67, стр. 354, 355.  
Юстин Мъченик, който е живял от около 100 до 165 г.сл.Хр., заявява:  
А в деня наречен неделя, всички, които живеят в градовете или по селата се 
събират на едно място, и се четат спомените на апостолите или писанията на 
пророците, докато позволява времето; след това, когато читателя приключи, 
президента устно инструктира, и увещава за подражанието на тези добри неща. 
След това всички се изправяме заедно се молим, и, както казахме преди, когато 
приключат молитвите ни, се дават хляб и вино и вода, и президента подобно 
принася молитви и благодарения, според способностите си, и хората се 
съгласяват, казвайки Амин; и има разпределение за всеки, и участие в това, за 
което се е благодарило, а за тези, които отсъстват се изпраща дял от дяконите. 
И на онези, които им се вижда добре, и желаят да го правят, дават това, което 
всеки смята за подобаващо; и събраното се дава на президента, който поддържа 
сираците и вдовиците и онези, които, поради болест или някаква друга 
причина, са в нужда, и онези, които са в окови и чужденците странстващи сред 
нас, и с една дума се грижи за всички, които са в нужда. Но неделя е денят, в 
който всички провеждаме общото си събрание, понеже това е първия ден, в 
който Бог, извършвайки промяна в тъмнината и в материята, направи света; и 
Исус Христос нашия Спасител на същия ден възкръсна от мъртвите. Понеже 
Той беше разпънат в деня преди този на Сатурн (съботата); и в деня след този 
на Сатурн, който е денят на Слънцето, явявайки се на Своите апостоли и 
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ученици, Той ги учеше тези неща, които и ние ви предадохме, за да се 
съобразявате с тях 
Адвентистите от седмия ден заявяват, че поклонението в неделя почита бога 
Слънце, тогава трябва да се каже, поклонението в събота почита бога на Сатурн. 
 
НАШЕТО ПОКЛОНЕНИЕ ПОВЕЧЕ НЕ Е СВЪРЗАНО С ДЕН. НИЕ СЕ 
ПОКЛАНЯМЕ НА НЕГО В ДУХ И В ИСТИНА ВСЕКИ ДЕН, НЕ САМО В 
НЕДЕЛИТЕ. ДНИТЕ НЕ НИ ОПРЕДЕЛЯТ, НЕГОВОТО ИМЕ НИ ОПРЕДЕЛЯ, 
Т.Е. НЕГОВАТА ПРИРОДА И ХАРАКТЕР В НАС. 
 
В. Трябва да се подчиним на целия закон, за да получим спасение. 
Адвентистите от седмия ден вярват, че трябва да изпълним целия закон, за да 
получим спасение. 
Те използват следното писание, за да потвърдят вярването си: 
Матей 19:16-22 
16И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да 
направя, за да имам вечен живот?   
17А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е 
добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.    
18Каза Му: Кои? Исус отвърна: Тези: Не убивай; не прелюбодействай; не 
кради; не лъжесвидетелствай;     
19почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.   
20Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не 
ми достига?    
21Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на 
сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.   
22Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с 
много имот. 
 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
Закона все още беше в сила. Исус не беше умрял на кръста. Стария завет все 
още беше активен и за да можеше богатия човек да има вечен живот от него се 
изискваше да живее според закона. 
Езекиил 20:11 
защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, 
което е в тях, а на седмия ден си почина; затова ГОСПОД благослови 
съботния ден и го освети. 
Левит 18:5 
Затова пазете наредбите Ми и законите Ми, чрез които, ако човек прави 
това, ще живее. Аз съм ЙЕХОВА. 
Второзаконие 6:17-18 
17Да пазите усърдно заповедите на ГОСПОДА, вашия Бог, заявленията Му и 
наредбите Му, които ти заповяда.    
18И да вършиш това, което е право и добро пред ГОСПОДА, за да ти бъде добре 
и да влезеш и да завладееш добрата земя, за която ГОСПОД се е клел на 
бащите ти, 
НИЕ СМЕ ПОД НОВ ЗАВЕТ. 
 
МЕТАФОРИ, КОИТО ПОСОЧВАТ, ЧЕ НЕ СМЕ ПОД МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН ИЛИ 
ПОД СТАРИЯ ЗАВЕТ. 
Църквата не е под Мойсеевия закон. Новия завет ясно заявява, че ние не сме 
под закона, а под благодатта. 
 
Римляни 6:14 
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. 
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МНЕМОНИКА – „МОЙСЕЕВ“ 
МЕТАФОРИ, КОИТО ПОСОЧВАТ, ЧЕ СТАРИЯ ЗАВЕТ/МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН 
ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ХРИСТИЯНИНА. 
MARRIAGE ANNULLED BY THE DEATH OF THE HUSBAND — БРАК 
АНУЛИРАН ЧРЕЗ СМЪРТТА НА СЪПРУГА 
OLD WINESKIN THAT CANNOT CONTAIN NEW WINE — СТАР МЕХ, 
КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА НОВО ВИНО 
SLAVE WOMAN THAT IS CAST OUT — РОБИНЯ, КОЯТО Е ИЗГОНЕНА 
ASSISTANT TEACHER WHO IS NOW IRRELEVANT — ПОМОЩНИК 
УЧИТЕЛ, КОЙТО СЕГА Е НЕУМЕСТЕН 
IMPERFECT IMAGE OF REALITY THAT IS NOW ABOLISHED — 
НЕСЪВЪРШЕН ОБРАЗ НА РЕАЛНОСТ, КОЙТО СЕГА Е РАЗРУШЕН 
CHAIN OF BONDAGE THAT IS NOW BROKEN — РОБСКА ВЕРИГА, 
КОЯТО СЕГА Е СТРОШЕНА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
MARRIAGE ANNULLED BY THE DEATH OF THE HUSBAND — БРАК 
АНУЛИРАН ЧРЕЗ СМЪРТТА НА СЪПРУГА 
Римляни 7:1-6 
1Или не знаете, братя (защото говоря на хора, които знаят какво е закон), 
че законът владее над човека, само докато той е жив?    
2Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив; но 
когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа.    
3И така, ако докато е жив мъжът й, тя се омъжи за друг мъж, става 
прелюбодейка; но ако умре мъжът й, свободна е от този закон и не става 
прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж.    
4И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за 
да се свържете с Друг, т. е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме 
плод на Бога.    
5Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха 
чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, 
който докарва смърт;    
6но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от 
закона; така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. 
Една женена жена е законно вързана за съпруга си докато той е жив. Смъртта 
на съпруга анулира брака й и прави жената свободна да се омъжи отново. По 
същия начин, ние, които сега сме „разпънати с Христос“ и по този начин сме 
мъртви за света, повече не сме задължени на закона или женени за закона. 
Смъртта анулира нашия брак със закона и ни освобождава за ново 
взаимоотношение с възкресения Христос. 
Стария брак със закона не е дал никакъв плод (затова той е наречен закона на 
греха и на смъртта – Римляни 8:2) – но новия брак с Христос (закона на Духа – 
Римляни 8:2) произвежда плод Бога за според  Римляни 7:4. Онези, които 
прегръщат закона и благодатта са прелюбодейци. 
 
OLD WINESKIN THAT CANNOT CONTAIN NEW WINE — СТАР МЕХ, 
КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА НОВО ВИНО 
Матей 9:16-17 
16Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, 
което трябва да запълни скъсаното, съдира плата и съдраното става по-
грозно.    
17Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, 
виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове 
и двете се запазват. 
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Стария мех (бутилка) губи способността си да се разширява. Ако се налее ново 
вино в стар мех, ферментацията на новото вино ще пръсне стария мех. Крайния 
резултат ще бъде загубата и на двете. 
Новото вино се нуждае от нов мех. Стария мех е ЗАКОНЪТ. Новия мех е 
БЛАГОДАТТА. Святия Дух (виното) не може да работи чрез закона. Святия Дух 
работи чрез новия мех (БЛАГОДАТТА). Той не може да работи чрез закона и 
благодатта по едно и също време. 
Подобно старата дреха е закона, а новата дреха е благодатта. 
 
SLAVE WOMAN THAT IS CAST OUT — РОБИНЯ, КОЯТО Е ИЗГОНЕНА 
Галатяни 4:21-31 
21Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, не чувате ли какво 
казва законът?    
22Защото е писано, че Авраам имаше двама сина – един от слугинята и един 
от свободната;    
23но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от 
свободната – по обещание.    
24И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета – 
единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е 
Агар.   
25А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на 
днешния Ерусалим, защото тя е в робство с децата си.    
26А горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички;    
27защото е писано:   
„Весели се, неплодна, която не раждаш;   
възкликни и извикай, ти, която не си била в родилни болки,   
защото повече са децата на самотната, отколкото децата на 
омъжената“.    
28А ние, братя, както Исаак, сме деца на обещание.    
29Но както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.    
30Обаче какво казва Писанието? „Изгони слугинята и сина й; защото синът 
на слугинята няма да наследи със сина на свободната“.    
31Затова, братя, ние не сме деца на слугинята, а на свободната. 
 
Павел използва алегорията на Агар и Сара, за да покаже, че благодатта 
превъзхожда закона. 
Контрастите описани по-долу посочват превъзходството на благодатта. 
 
ЗАКОНА СИМВОЛИЗИРАН ОТ АГАР                                  
1. Исмаил роден по плът (Галатяни 4:22).  
2. Стария завет (Галатяни 4:24).  
3. Планината Синай (Галатяни 4:25).   
4. Земния Ерусалим [робство] (Галатяни 4:25).    
5. Без наследство — всички под закона са синове на робинята и нямат 
наследство (Галатяни 4:30-31).                                                
6. Изгонена (Галатяни 4:30-31).         
 
БЛАГОДАТТА СИМВОЛИЗИРАНА ОТ САРА                                  
1. Исаак роден според Божието обещание (Галатяни 4:22). 
2. Новия завет (Галатяни 4:24). 
3. Планината  Сион (Евреи 12:22). 
4. Небесния Ерусалим [свободен] (Галатяни 4:26). 
5. Наследство — всички под закона са деца на свободната, следователно 
наследници на обещанието (Галатяни 4:30-31). 
6. Приета (Галатяни 4:30-31). 
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Обещанието за спасение беше дадено на Авраам 430 години преди закона 
(Галатяни 3:17).  Закона беше прибавен поради престъплението.  Той не беше 
крайното намерение на Бог.  Исаак беше обещания син.  Исмаил, сина на 
робинята, беше „прибавен“ поради нетърпението на Авраам.  Бог заповяда на 
Авраам да изпъди Агар и Исмаил когато пристигна Исаак.  Когато Христос 
дойде, закона (който беше прибавен) повече не беше нужен.  Ние сме 
призовани да изпъдим завета на закона (Агар и Исмаил).  Християните са деца 
на свободната (Галатяни 4:31).  Както Исаак ние сме деца на обещанието 
(Галатяни 3:7).  Точно както е невъзможно да имаме две майки, невъзможно е 
да прегърнем благодатта и закона.  Затова изпъдете закона (Агар и Исмаил) и 
живейте под благодат. 
 
ASSISTANT TEACHER WHO IS NOW IRRELEVANT — ПОМОЩНИК 
УЧИТЕЛ, КОЙТО СЕГА Е НЕУМЕСТЕН 
Закона беше възпитател (учител, помощник учител, педагог) за юдейската 
нация. ‘Възпитателя’ бил човек отговорен за първоначалното образование 
докато ученика достигнел пълнолетие. Той подготвял ученика за допълнително 
обучение. Закона (възпитателя) не бил достатъчен (Галатяни 3:21). Той 
показвал нуждата от Спасител. 
Когато дойде Христос, допълнителното обучение започна.  Възпитателя повече 
не е нужен. 
Според следващото писание ние повече не се нуждаем от помощник учител:- 
Галатяни 3:24-25 
24Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се 
оправдаем чрез вяра.   
25Но след идването на вярата не сме вече под ръководството на 
детеводител. 
Римляни 8:14 
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 
Галатяни 5:18 
Но ако се водите от Духа, не сте под закон. 
Под благодатта ние имаме Святия Дух за наш УЧИТЕЛ (Йоан 14:26). 
 
IMPERFECT IMAGE OF REALITY THAT IS NOW ABOLISHED — 
НЕСЪВЪРШЕН ОБРАЗ НА РЕАЛНОСТ, КОЙТО СЕГА Е РАЗРУШЕН 
Сянката е като картина на нещо, което искаме, например кола или къща. Когато 
веднъж видим колата или къщата повече не се нуждаем от картината. 
Следващите писания ни  казват, че закона беше сянка (несъвършен образ) на 
идните неща. 
Колосяни 2:17 
които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. 
Евреи 8:5 
(които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, 
както бе заповядано на Мойсей, когато щеше да направи скинията; защото: 
„Внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе 
показан на планината“), 
Евреи 10:1 
Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите 
добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които 
непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях 
да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват да жертват. 
Церемониалния закон беше сянка на Христос. 
По-долу има сравнение на сянката (закона) и реалността (Христос). 
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СЯНКА (ЦЕРЕМОНИАЛНИЯ ЗАКОН) 
 
A. ЖЕРТВЕНА СИСТЕМА 
1. Жертвите се принасяха година след година. (Евреи 10:1) 
2. Не може да усъвършенства грешника. (Евреи 10:1) 
3. Напомняне за грях. (Евреи 10:3) 
4. Носи виновна съвест. (Евреи 10:2) 
5. Не може да изчисти греха. (Евреи 10:4) 
6. Неприемлива жертва.  (Евреи 10:6-8) 
7. Старозаветния свещеник стоеше всеки ден. (Евреи 10:1) 
8. Премахната. (Евреи 10:9) 
 
РЕАЛНОСТ (ХРИСТОС) 
 
А. ЖЕРТВЕНА СИСТЕМА 
1. Принесена е една жертва. (Евреи 10:12) 
2. Усъвършенства грешниците. (Евреи 10:14) 
3. Няма напомняне за грях. (Евреи 10:17) 
4. Очиства съвестта. (Евреи 10:22) 
5. Очиства ни от греха. (1 Йоан 1:7) 
6. Приемлива жертва. (Евреи 10:7) 
7. Исус седна. (Евреи 10:12) 
8. Установена. (Евреи 10:9) 
 
Б. ОБРЯЗВАНЕ НА ПЛЪТТА 
Това беше печата на Авраамовия завет. 
 
Б. ОБРЯЗВАНЕ НА СЪРЦЕТО 
Това се отнася за НОВОРОЖДЕНИЕТО, на което Старозаветното обрязване 
беше сянка. (Колосяни 2:11) 
 
В. СПАЗВАНЕ НА СЪБОТАТА 
Да им напомня за тяхното избавление и почивка, Израел почиваха в съботата. 
(Второзаконие 5:15) 
 
В. ПОЧИВКА В ХРИСТОС 
Християните преживяват тази почивка след новорождението, понеже ние 
имаме мир с Бога. (Матей 11:28; Евреи 4:3-9) 
 
Реалността на благодатта на Христос е по-добра от сянката на Старозаветното 
свещенство и жертвена система, които бяха отменени както показват 
следващите стихове. 
 
Евреи 8:13 
А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до изчезване. 
Евреи 10:9 
после казва: „Ето, дойдох да изпълня волята Ти“. Това означава: Той 
отмахва първото, за да постанови второто. 
 
CHAIN OF BONDAGE THAT IS NOW BROKEN — РОБСКА ВЕРИГА, 
КОЯТО СЕГА Е СТРОШЕНА 
Законът, бивайки толкова установяващ правилата, беше непоносим хомот. (Той 
произволно е разделен на морален, церемониален и граждански закон. 
Мойсеевия закон се отнася за целия закон, а не само за част от него.) 
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 МОРАЛНИЯ ЗАКОН 
Това посочва как човек трябва да се държи като е посочено определението за 
правилно и грешно от Бог.  Поради присъщата слабост на човека чрез плътта 
беше невъзможно той да се спазва. 

 ЦЕРЕМОНИАЛНИЯ ЗАКОН 
Това беше жертвената система извършвана при неуспех да се спази моралния 
закон. 
Това показваше, че човек се нуждае от по-добра жертва, тъй като този закон 
никога не очистваше душата на човека. 
Той също включваше спазването на съботата и обрязването. 

 ГРАЖДАНСКИЯ ЗАКОН 
Той беше назначен за наказание на греховете (за неспазване на закона). 
Той показва, че човек се нуждае от СПАСИТЕЛ. 
Следващите стихове посочват робството на закона. 
Матей 23:4 
Защото овързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите 
на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. 
Деяния 15:10 
Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на 
учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? 
Галатяни 3:10 
Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под 
клетва, понеже е писано: „Проклет всеки, който не постоянства да 
изпълнява всичко, писано в книгата на закона“. 
Нарушаването на част от закона било равно на нарушаването на целия закон. 
Следващите стихове показват какво направи Христос и какво предлага Той:- 
[1]. ИСУС ИЗПЪЛНИ ЗАКОНА 
Матей 5:17-18 
17Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм 
дошъл да разруша, но да изпълня.     
18Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една 
йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се 
сбъдне. 
 
Когато каза, „свърши се“ (Йоан 19:30), Той имаше в предвид, че закона беше 
изпълнен. 
 
[2]. ТОЙ Е КРАЯТ НА ЗАКОНА ЗА ОПРАВДАНИЕ 
Римляни 10:4 
Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който 
вярва. 
 
[3]. ТОЙ НИ ИЗКУПИ ОТ ПРОКЛЯТИЕТО НА ЗАКОНА 
Галатяни 3:13-14 
13Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; 
защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;    
14така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус 
върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. 
 
[4]. ТОЙ НИ ДАДЕ СВОБОДА 
Галатяни 5:1 
И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни  освободи, и не се 
заплитайте отново в робско иго. 
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[5]. ТОЙ НИ ДАДЕ ЛЕСНО ИГО 
Матей 11:28-30 
28Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви 
успокоя.       
29Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък 
и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.       
30Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко. 
 
ПОНЕЖЕ ИГОТО НА ЗАКОНА Е СТРОШЕНО, ХРИСТИЯНИТЕ:- 
1. НЕ СА ПОД ЗАКОНА, А ПОД БЛАГОДАТ. 
Римляни 6:14 
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. 
 
2. ЖИВЕЯТ ЧРЕЗ ВЯРА 
Галатяни 3:11 
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че 
„праведният чрез вяра ще живее“; 
 
3. УТВЪРЖДАВАТ ЗАКОНА ЧРЕЗ ВЯРА 
Римляни 3:31 
Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона. 
Римляни 3:23 
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, 
 
грях = нарушаване на закона 
 
Всички съгрешиха. 
 
Римляни 6:23 
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в 
Христос Исус, нашия Господ. 
 
Грешниците законно заслужават смърт. НО:- 
 
ЧРЕЗ ВЯРА НИЕ СЧИТАМЕ СЕБЕ СИ МЪРТВИ ЗА ГРЕХА (Римляни 6:11) 
ЧРЕЗ ВЯРА СМЕ РАЗПЪНАТИ С ХРИСТОС (Галатяни 2:20) 
ЧРЕЗ ВЯРА СМЕ ПОГРЕБАНИ С НЕГО (Римляни 6:4) 
 
Следователно изискването на закона (смърт за греха) беше изпълнено. 
Следователно ние утвърждаваме закона. 
 
Римляни 3:31 
Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона. 
 
ЦЕЛТА НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН 
ПО-ДОЛУ СА ОПИСАНИ НЯКОИ ОТ ЦЕЛИТЕ НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН:- 
MAINTAIN THE SEPARATENESS OF ISRAEL — ДА ПОДДЪРЖА 
ОТДЕЛЯНЕТО НА ИЗРАЕЛ 
OPEN THE WAY TO CHRIST — ДА ОТВОРИ ПЪТЯ ЗА ХРИСТОС 
SHOW OUR SINFUL STATE — ДА ПОКАЖЕ ГРЕШНОТО НИ 
СЪСТОЯНИЕ 
ADDED BECAUSE OF TRANSGRESSION — БЕШЕ ПРИБАВЕН ПОРАДИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА 
INCULCATE LOVE FOR GOD — ДА НАСАДИ ЛЮБОВ КЪМ БОГ 
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CONFIRM THAT IT WAS IMPOSSIBLE TO KEEP BECAUSE OF THE 
FLESH — ДА ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ СПАЗЕН 
ПОРАДИ ПЛЪТТА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
MAINTAIN THE SEPARATENESS OF ISRAEL — ДА ПОДДЪРЖА 
ОТДЕЛЯНЕТО НА ИЗРАЕЛ 
Закона беше даден на Израел, не на езичниците. 
Римляни 2:14 
(понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, 
което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе 
си, 
Деяния 15:24 
Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви смутили с думите си 
и са разстроили душите ви като ви казват да се обрязвате и да пазите 
закона, без да са приели заповед от нас, 
Езичниците имат моралния закон написан в сърцата си. 
Римляни 2:15 
по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, за 
което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат в спор 
помежду си, или ги оправдават) 
Следващите стихове показват, че закона беше даден, за да поддържа 
отделеността на Израел. 
Галатяни 3:23 
А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до 
времето на вярата, която имаше да се открие. 
Левит 20:26 
И бъдете святи на Мене; защото Аз, ЙЕХОВА, съм свят и ви отделих от 
племената, за да бъдете Мои. 
Числа 23:9 
Защото от връх канарите го виждам  
и от хълмовете го гледам.  
Ето народ, който ще се засели отделно  
и няма да се смята между народите. 
Римляни 9:4 
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и 
заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията, 
В НОВИЯ ЗАВЕТ НИЕ СМЕ ОТДЕЛЕНИ ОТ СВЕТА НЕ ЧРЕЗ ЗАКОН, А ЧРЕЗ 
БОЖЕСТВЕНО ПРИТЕЖАНИЕ: 
Евреи 8:10 
Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом:    
След онези дни, казва Господ,   
ще положа законите Си в ума им   
и ще ги напиша в сърцата им;   
Аз ще бъда техен Бог 
и те ще бъдат Мой народ. 
 
ТОВА Е ЗАСВИДЕТЕЛСТВАНО ЧРЕЗ ПЕЧАТА НА СВЯТИЯ ДУХ. 
Ефесяни 1:13-14 
13в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на 
нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с 
обещания Свят Дух,    
14Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието 
на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. 
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2 Коринтяни 1:21-22 
21А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, 
е Бог,    
22Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог. 
1 Петрово 2:9 
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог 
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от 
тъмнината в Своята чудесна светлина; 
 
И ТАКА, ИМА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ВЪНШНОТО (закона) КЪМ ВЪТРЕШНОТО 
(Духа). 
 
ТОВА Е ДОКАЗАНО ЧРЕЗ: 

 СВЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ – тече от Христос, а не от закона (легализъм): 
Галатяни 5:24 
А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и 
похотите й. 
Галатяни 5:16 
И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските 
страсти. 
Галатяни 5:25 
Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ДУХА – не правила и наредби. 
Римляни 8:14 
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 
Колосяни 2:8 
Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна 
измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. 
Колосяни 2:20-23 
20Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то 
защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като:    
21„Не се докосвай“, „Не вкусвай“, „Не пипай“    
22(които всички се развалят от употреба), според човешки заповеди и 
учения?    
23Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и 
смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против 
угаждането на тялото. 
 

 ПЛОДОНОСЕН НАЧИН НА ЖИВОТ — тече от Духа, а не от закона: 
Галатяни 5:22-23 
22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вярност,    
23кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 
 
OPEN THE WAY TO CHRIST — ДА ОТВОРИ ПЪТЯ ЗА ХРИСТОС 
Колосяни 2:16-17 
16И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или 
за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота,    
17 които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. 
ТОЙ БЕШЕ СЯНКА, КАРТИНА, КОЯТО СОЧЕШЕ КЪМ ХРИСТОС. 
Галатяни 3:21 
Тогава законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото 
ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата 
щеше да бъде от закона. 
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Законът (възпитателя, помощник учителя) беше недостатъчен. Той показа 
нуждата от СПАСИТЕЛ. 
Галатяни 3:22-25 
22Но Писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено 
чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват.   
23А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до 
времето на вярата, която имаше да се открие.    
24Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се 
оправдаем чрез вяра.   
25Но след идването на вярата не сме вече под ръководството на 
детеводител. 
Закона беше нашия педагог за Христос. Пайдагогос (гръцки 3807), педагога, не 
е учителя, а слугата, който се е грижел за децата, да ги води и да ги връща от 
училище, и се грижел за тях в извън училищните часове. По този начин 
законът не ни учи на живото, спасително знание; а, чрез своите ритуали и 
церемонии, и особено чрез своите жертви, ни насочва към Христос, за да можем 
да бъдем оправдани чрез вяра.  
(от Коментара на Адам Кларк) 
 
SHOW OUR SINFUL STATE — ДА ПОКАЖЕ ГРЕШНОТО НИ 
СЪСТОЯНИЕ 

 ТОЙ РАЗКРИ ГРЕХА 
Римляни 3:19-20 
19А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под 
закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под 
съда на Бога.    
20Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, 
изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на 
греха. 
Римляни 7:7 
Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но, напротив, 
не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че 
пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: „Не пожелавай“. 
 ТОЙ РАЗКРИ ГРЕШНАТА ПРИРОДА 
Римляни 7:8-9 
8Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мене всякакво 
пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.   
9И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, 
а пък аз умрях: 
Римляни 5:20 
А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението; а 
където се умножи грехът, преумножи се благодатта; 
 

ADDED BECAUSE OF TRANSGRESSION — БЕШЕ ПРИБАВЕН ПОРАДИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА 
Обещанието за спасение беше дадено на Авраам 430 години преди закона 
(Галатяни 3:17) 
Закона беше прибавен поради престъпленията.  
Галатяни 3:19 
Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят 
престъпленията, докато дойде Потомъкът, на Когото беше дадено 
обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай. 
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INCULCATE LOVE FOR GOD — ДА НАСАДИ ЛЮБОВ КЪМ БОГ 
1 Тимотей 1:5-7 
5А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и 
нелицемерна вяра,    
6от които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие    
7и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, 
нито какво твърдят. 
CONFIRM THAT IT WAS IMPOSSIBLE TO KEEP BECAUSE OF THE 
FLESH — ДА ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ СПАЗЕН 
ПОРАДИ ПЛЪТТА 
Римляни 7:18-23 
18Защото зная, че у мене, т. е. в плътта ми, не живее доброто; понеже 
желание за доброто имам, но не и сила да го върша.    
19Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, него 
върша.   
20Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, 
който живее у мен.   
21И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, 
злото е близо.    
22Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия 
закон;    
23но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против 
закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 
 
 


