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ЗНАКЪТ НА ЗАВЕТА 

Примерен план за дискусия 

пастор Емил Гроздев 

Въведение: 

1. Каква е връзката между Съботата и Божия завет 

- Напомня нашия произход – постановена при сътворението 

- Стои в центъра на закона, даден при Синай 

- Осигурява възможност за пълноценна и задълбочаваща се връзка между Бог и 

човека 

2. Посочете основните характеристики на съботната институция: 

Бит.2:3 И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от 

всичко, което Бог беше създал и сътворил. 

 

Почивката  

Евр.4:1 - 3  

 

  

Освещение – характерът на Бога И-н 17:17  

Забележката за сряда от миналия урок имаше следния коментар 

Законът на завета е изява на Божията воля, копие на неговия характер 

Чрез съботното общение, Бог проектира в човека своя идеал и качествата на своя 

характер. Пълноценното общение с Бога и хората е възможност за по-пълно опознаване 

на Бога. А знаем, че … това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, 

Когото си изпратил. И-н 17:3 

 

Благословение - Кога съботата се превръща в благословение? 
 

Из.31:16, 17 – Да пазят….  – Да празнуват 

 

Пазим или празнуваме?  

По какъв начин празнувате съботата във вашия дом и вашата църква? Предложете 

конкретни елементи, които могат да внесат повече празничност и повече радост в 

съботните срещи на църквата. 

 



3. Какви символи откриваме в знака на завета?  Обяснете защо съботата е:   

- Спомен за божествения произход на човека 

- Предвкусване на спасението 

- Белег на Божията благодат  

- Съботата е пресечната точка на сътворението  

- Съботата ни напомня за спасението  

 

4. Спасява ли ни пазенето на съботата. Какво е нейното значение за духовната 

опитност на човека?   

 

Какво значение има съботата за духовния живот на отделната личност 

- Съботата  е миниатюр и предвкусване на живота с Бог в небесния свят, живот в 

непосредственото присъствие на Бога. Ако имаме тази духовна нагласа сигурно ще бъде 

много лесно: 

- Да помним 

- Да пазим 

- Да освещаваме  

- Да празнуваме! 

- Да общуваме и опознаваме 

Нека се доверим на Господаря на съботата и да му позволим да я изпълни със 

своето присъствие Амин! 


