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Предисловие

Може би най-голямата поука, която можем да научим от живота на Яков, е
огромната сила на молитвата. Опитностите на този патриарх откриват слабостта
на човешката природа – и неизмеримото състрадание на разпнатия и възкръснал
Спасител. Историята на Яков е много актуална днес.
„Но когато над нас дойдат скърби, колко от нас са тогава като Яков? Ние вярваме, че те идват от ръката на врага и се опълчваме в мрака срещу тях, докато
силата ни напусне и ние не намираме нито утеха, нито облекчение. Божественото
докосване на разсъмване откри на Яков онзи, с когото той се беше борил – ангела
на завета, и плачещ и безпомощен, той се преклони пред Безкрайната Любов, за
да получи благословението, за което жадуваше душата му.
И ние трябва да научим, че страданията действат благоприятно, и да не презираме Божието наказание или да отпадаме, когато Той ни посети.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 16

„Сатана внушава на мнозина да вярват, че Бог ще погледне леко на тяхната
невярност в малките житейски неща. Но чрез Своето отношение към Яков Господ
показва, че по никакъв начин не може да търпи греха. Всички, които се опитват
да извинят или да скрият греховете си и допускат те да останат в небесните книги
неизповядани и непростени, ще бъдат победени от Сатана. Колкото по-възвишено
е тяхното изповедание и колкото по-почетен е постът, който заемат, толкова потежко е тяхното поведение в Божиите очи и толкова по-сигурен е триумфът на
големия противник, ако задържат поне един грях.
Но историята на Яков е и уверение, че Бог няма да отхвърли онези, които,
след като са били увлечени в грях, са се отклонили от него с истинско покаяние.
Чрез себеотдаване и уповаваща вяра Яков спечели онова, което бе загубил, когато се бе борил със свои собствени сили. По този начин Бог научи слугата Си, че
единствено божествената сила и благодат могат да му дадат благословението, за
което жадуваше. Така ще бъде и с живеещите в последните дни. Тъй като ще ги
обкръжават опасности и отчаяние ще притиска душата им, те трябва да зависят
единствено от заслугите на изкуплението. Ние не можем да направим нищо от
себе си. Във всичката си безпомощност и недостойнство трябва да се доверяваме
на заслугите на разпънатия и възкръснал Спасител. Никой няма да погине, докато
прави това. Дългият черен списък на нашите престъпления е пред очите на Всемогъщия. Списъкът е пълен. Никоя от нашите простъпки не е забравена. Но Този,
Който чуваше виковете на Своите слуги в древността, ще чуе и молитвата с вяра
и ще прости беззаконията ни. Той е обещал и ще изпълни Словото Си.“ Патриарси
и пророци, с. 129

„Щом веднъж сме представили нашата молба, не трябва да я изоставяме, но
да кажем както Яков, когато се бореше цяла нощ с ангела: „Няма да те пусна да си
отидеш, докато не ме благословиш“, и като него ще възтържествуваме.“ Знамения
на времето,15 май 1884

Съботно-училищен отдел при Генералната конференция

Събота, 4 юли 2020 г. е ден за всеобщ пост и молитва за лично
освещение и за успеха на Божието дело.
5

Дарения от първата събота

4 юли 2020 г.

за проекта за централа
на Северната централноамериканска
мисия

Централна Америка е планински
регион с влажни крайбрежни низини и
е дом на 7% от земното биоразнообразие. Областта е позната с тропическите
гори и търговски плантации, които изнасят продукции - такива като банани, пъпеши, дини, захарна тръстика, ориз, кафе и зеленчуци. Чрез Божията благодат делото на АСДРД влезе в северната част на Централна
Америка, достигайки Гватемала (понастоящем с население от близо 17
милиона) през 1960 г. и в Ел Салвадор (сега с над 6,3 милиона жители)
през 1970 г. В тези две страни испанският е официален език, а официалната религия е римокатолицизмът. Белиз, с население от близо 375,
000 (където официалната религия е също католицизмът и повечето от
хората говорят английски) беше достигната през 1992 г.
Тези три страни до 1997 г. бяха мисионски полета към Генералната
конференция, когато беше формирана Централната американска уния,
обединяваща също Панама, Коста Рика, Никарагуа и Хондурас. На делегатската сесия на Централна Америка през октомври 2015 г. бе взето
решение за децентрализиране на делото в областта, давайки възможност на организацията на Хондураската уния и на две мисионски полета: Северната централноамериканска мисия, включваща Гватемала, Ел
Салвадор и Белиз, и Южната централно американска мисия, включваща
Коста Рика, Панама и Никарагуа.
В северната мисия в Централна Америка бяхме много благословени с дарението на парче земя от 1,016,98 квадратни метра, в което
искаме да разработим доста амбициозен проект - изграждането на нашата централа и административни съоръжения, мисионерско училище и
зала за събрание с помощта на нашия небесен Отец и за Негова слава.
Следователно апелираме към всички наши скъпи братя и сестри по света да ни подкрепят щедро, когато ще се събират даренията в първата
събота за Северната мисия в Централна Америка, че този строителен
проект да може да се осъществи. Благодарим на всички вас за ценната
ви подкрепа, молейки се Бог да даде своите чудесни благословения на
всеки дарител.
Вашите братя и сестри от Северната мисия в Централна Америка
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Урок 1

Ранен живот
„От все сърце Те потърсих; недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.“ (Псалм 119:10)
„(Бог) ще се открие на всяка душа, която дойде при Него с пълно
смирение и Го търси с цялото си сърце.“ Основи на християнското възпита-

ние, с. 531

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 280-290 (Вяра и молитва)

Неделя

28 юни

1. ИСАК И РЕВЕКА

а. Какво разкрива истинската вяра на остаряващия патриарх Авраам за неговото потомство след смъртта на съпругата му? Битие
24:1-4, 7
б. Как слугата на Авраам обясни Божието ръководство при избора
на Ревека да стане съпруга на Исаак? Битие 24:42-51, 58

в. Какво можем да научим от щастието на този съюз? Битие 24:63-67
„Исаак беше възпитаван в страх от Бога към един живот на послушание. И когато беше на четирисетгодишна възраст, той предостави на
своя богобоязлив опитен бащин слуга да направи избора за него. Вярваше, че Бог ще ръководи намирането на съпруга.
Сега децата на петнайсет до двайсет години обикновено се считат
компетентни да направят собствения си избор, без съгласието на родителите си. И биха гледали с учудване, ако им бъде предложено да
се движат в страх от Бога и да направят въпроса предмет на молитва.
Случаят на Исаак е записан като пример за подражание от децата в последните поколения, особено онези, които изповядват, че имат страх от
Бога.“ Духовни дарби, т. 3, с. 112

Урок 1 4 юли 2020
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Дарения от първата събота - за проекта за Северната централно американска мисия

4 юли 2020 г.

Понеделник

29 юни

2. БОРБИ
а. Пред какво изпитание се изправи новата двойка и, въз основа
на записа за възрастта на Исаак, за колко дълго? Битие 25:20, 21
(първата част), 26 (последната част)

б. Как беше наградена вярата на Исаак? Битие 25:21

в. Какво възбудено преживяване имаше Ревека, след като зачена, и
поради това какво направи? Битие 25:22

г. Защо Ревека имаше такова преживяване и какво направи, за да
разбере? Битие 25:23, 24

„Бог знае края от началото. Той знаеше преди раждането на Яков и
Исав точно какви характери щяха да развият двамата. Знаеше, че Исав
нямаше да има сърце да Му се покорява. Той отговори на обезпокоената молитва на Ревека и я осведоми, че ще има две деца и единият поголям от другия и по-големият ще служи на по-малкия. Той ѝ представи
историята на двамата ѝ сина, че те ще бъдат два народа, единият по-велик
от другия и по-големият ще слугува на по-малкия.“ Духът на пророчеството,
т. 1, с. 105, 106

д. Опиши първия от близнаците. Битие 25:25, 27 (първата част) Как
един неспокоен дух, като неговия, клони към недоволство? Притчи
27:20

„Исав порасна привързан към себеугаждането. Съсредоточаваше
целия си интерес в сегашното.“ Патриарси и пророци, с.110
„Щастието не е в себелюбивото угаждане, а само в пътя на дълга.“
Детско водителство, с. 106
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Вторник

30 юни

3. ПРОТИВОПОЛОЖНИ ЛИЧНОСТИ
а. Какво направи по-малкият близнак при раждането? Битие 25:26
(първата част)
б. Опиши характера на по-малкия близнак. Битие 25:27 (последната
част)
„Яков - вглъбен, внимателен и грижовен, винаги мислеше повече за
бъдещето, отколкото за настоящето, и бе доволен да прекарва в дома
си, зает с грижа за стадата и за обработването на земята.“ Патриарси и

пророци, с.110

в. Как се отнасяха родителите към двамата си сина? Битие 25:28

„Нетърпелив и невъздържан, той (Исав) се наслаждаваше на дивата свобода на лова и рано избра живота на ловец. Но въпреки това бе
любимецът на баща си. Тихият, обичащ спокойствието пастир бе привлечен от дързостта и силата на първородния си син, който безстрашно
кръстосваше планини и пустини, връщайки се у дома с улов за баща си
и с възхитителни разкази за приключенския си живот. (…) Търпеливото
му (на Яков) усърдие, пресметливост и предвидливост бяха оценени от
Ревека. Привързаността му бе дълбока и силна. Неговите непрестанни
благородни грижи ѝ създаваха много повече щастие, отколкото експанзивната и случайна доброта на Исав. Тя обичаше повече Яков.
Обещанията, дадени на Авраам и потвърдени за неговия син, бяха пазени от Исаак и Ревека като велика цел на техните желания и надежди.
Исав и Яков познаваха тези обещания.“ Пак там
г. Защо редът на раждане беше така важен в древните времена?
Изход 13:12
„С духовното бе свързано и земното първородство, което щеше да му
даде ръководно място в семейството и двоен дял от имота на баща му.“
Пак там, с. 112

Урок 1 4 юли 2020
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Сряда

1 юли

4. ВЪПРОС НА ГЛЕДИЩЕ
а. Независимо от гледището на родителите относно Яков, как Бог
гледаше на него - и защо? Псалм 47:4; Матей 5:6

б. Опиши дълбочината на преживяването, разкрита в един истински
копнеж по Бога. Йов 23:11, 12; Псалм 119:10

„Нека сърцето ви въздиша към Бога, към живия Бог. (…) С настойчивата
вяра на Яков, с неотслабващото постоянство на пророк Илия искайте изпълнението на всички Божии обещания.“ Христови притчи, с. 84
в. Кой вечен принцип в гледището на Яков разкрива защо, по отношение на духовността и характера, той е бил по-подходящ за първородството, отколкото неговият не религиозен брат? Римляни 13:14

„Те бяха научени да гледат на първородството като на много важно
нещо, защото то включваше не само наследство на светско богатство, но
и духовно превъзходство. Този, който го получеше, трябваше да бъде свещеник на семейството; и по линията на неговото потомство щеше да дойде
Изкупителят на света. От друга страна, притежателят на първородството
имаше и задължения. Наследникът на неговите благословения трябваше
да посвети живота си в служба на Бога. Подобно на Авраам трябваше
да бъде послушен на божествените изисквания. В брака, в семейните
отношения, в обществения живот той трябваше да се съветва с Божията
воля. (…)
Като по-пръв Исав бе удостоеният с първородството. Но Исав нямаше влечение към набожността, нито пък имаше склонност към религиозен
живот. Изискванията на духовното първородство не му бяха присърце и
дори ги мислеше за омразни ограничения. Божия закон - условие за божествения завет с Авраам, Исав смяташе за робски ярем. Привързан към
себеугаждане, той нищо не желаеше така много, както свободата да прави
това, което му е угодно. Силата и богатствата, празнуването и пируването
бяха за него щастие. Възхищаваше се от неограничената свобода на своя
див, скитнически живот.“ Патриарси и пророци, с. 111
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Четвъртък

2 юли

5. КОПНЕЖ ЗА БЕЗГРАНИЧНИЯ
а. Къде бяха съсредоточени мислите на Яков? 2 Коринтяни 4:18
„Яков знаеше от майка си божественото съобщение, че първородството се пада нему и бе изпълнен с неизразимо желание да получи привилегиите, които то включваше. Не за бащиното си богатство жадуваше.
За духовното първородство копнееше той. Да общува с Бога както праведния Авраам, да принася примирителни жертви за семейството си, да
бъде родоначалник на избрания народ и на обещания Месия и да наследи
безсмъртните притежания, включени в благословението на завета - тези
привилегии и почести разпалваха най-страстните му желания. Умът му се
простираше напред към бъдещето и се опитваше да се хване за невидимите благословения.
С тих копнеж слушаше всичко, което баща му разказваше за духовното
първородство. Внимателно стаяваше наученото от майка си. Ден и нощ
този въпрос занимаваше мислите му, докато стана всепоглъщащ интерес
на живота му.“ Патриарси и пророци, с. 111
б. Защо трябва Якововият приоритет в живота да ни вдъхновява
днес? Псалм 42:1; 119:11

„Светът бива завладян от една напрегнатост, каквато не е била виждана по-рано. Безразлично дали човек се забавлява или печели пари, дали
се бори за власт или пък за съществувание, той е завладян от една сила,
която поглъща ума, душата и тялото му. Но всред това лудо бързане Бог
говори. Той ни кани да се оттеглим настрана и да поговорим с него.“ Възпи-

тание, с. 289

Петък

3 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Какво можем да научим от патриарсите относно избирането на
съпруг/а?
2. Обяснете духовното прозрение дадено на Ревека относно двата
ѝ сина.
3. Какъв контраст съществува между личността на Яков и Исав?
4. Кой аспект на първородството беше дълбоко желан от Яков?
5. Какво трябва да имаме предвид днес всред интензивното
ангажиране на вниманието?

Урок 1 4 юли 2020
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Урок 2

11 юли 2020 г.

Купуване на първородството
„Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските
страсти.“ (Галатяни 5:16)
„Наш свят дълг е да доведем апетита си и навиците си в съгласие с
природните закони.“ Осветен живот, с. 29
Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 29-38 (4. Продаване на първородството)

Неделя

5 юли

1. НЕОБХОДИМОТО РАЗВИТИЕ НА ХАРАКТЕРА
а. Какво трябва да осъзнаем, когато имаме силно желание за нещо дори ако това не е нещо, което може да считаме за грешно? Притчи
19:21
„Ден и нощ този въпрос занимаваше мислите му, докато стана всепоглъщащ интерес на живота му. Но докато така оценяваше вечните над
временните благословения, Яков нямаше практическо познание за Бога,
Комуто се покланяше. Сърцето му не бе обновено от божествената благодат. Той вярваше, че отнасящото се за него обещание не можеше да се
изпълни, докато Исав задържа правата на първородството си, и постоянно
търсеше начин да придобие скъпоценното благословение, на което брат
му гледаше така леко.“ Патриарси и пророци, с. 111
б. Какво трябваше да прави Яков през този период от живота си и
какво трябва ние винаги така добре да помним? Псалм 37:5-7

„Понякога изглежда трудно да очакваме търпеливо Бог да защити правдата ни. Показано ми бе, че ако станем нетърпеливи, губим богата награда.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 313
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Понеделник

6 юли

2. НАПЪЛНО ПОДЛЪГАН
а. Как Яков се възползва от слабостта на Исав? Битие 25:29-31

„Когато един ден Исав си дойде у дома отпаднал и уморен от лова, поиска от яденето, което Яков приготвяше. Яков, у когото една мисъл винаги
стоеше на първо място, се възползва от своето временно предимство.“
Патриарси и пророци, с. 11

„Яков се възползва от удобния случай за да обърне нуждата на Исаак в
своя полза и предложи да го нахрани с вариво, ако се откаже от всякакво
право на неговото първородство.“ Духовни дарби, т. 3, с. 114
б. Въпреки че идеята на Яков беше разумна, защо хитрото му намерение срещу изкушения му брат не беше идеален план в очите на Бога?
Притчи 3:29

„То (Божието Слово) ни учи при всички наши сделки да се поставяме
на мястото на другия, с когото ги вършим, и да гледаме не само своите
интереси, но и интересите на другите. Онзи, който гледа да извлече полза
от нещастието на другия или се опитва да печели от слабостта или неспособността на другия, е престъпник по отношение на принципите и предписанията на Божието Слово.“ По Великия Лекар, с. 120, 121
в. Какво реши да направи Исав и защо? Битие 25:32, 33

„Тъй като винаги си бе угаждал (Исав) не почувства нужда да се откаже
от изкусителното и вкусно ястие.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 29
„Размисли, но не направи особено усилие да овладее апетита, докато
накрая силата на желанието заглуши всеки аргумент и го завладя. Представи си, че ще изтърпи голямо страдание и дори смърт, ако не получи
точно това ястие. Колкото повече размисляше, толкова повече се засилваше желанието му и свещеното първородство загуби за него стойността на
светостта си. Помисли си следното: Ако сега го продам, ще мога лесно да
го откупя. Замени го за любимото си ястие, като се ласкаеше, че може да
се отърве от него и после да го купи, когато пожелае.“ Пак там

Урок 2 11 юли 2020
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Вторник

7 юли

3. ЕДИН МНОГО СКЪП ЗАЛЪК
а. Какво предупреждение трябва да вземем под внимание от прибързаното решение на Исав, когато Яков му предложи храна в замяна на
първородството му? Битие 25:34
„За една паница леща той се раздели с него и потвърди размяната с
клетва. Малко време би било нужно, за да се достави храна в бащините
шатри, но за да задоволи моментното си желание, той безгрижно размени
славното наследство, обещано на дедите му от самия Бог. Целият му интерес
беше в настоящето. Бе готов да пожертва небесното за земното, да размени
бъдещото си добро за краткото удовлетворяване на моментния си глад.
“Така Исав презря първородството си.” Като се освободи от него, изпита чувство на облекчение. Сега на пътя му нямаше препятствия; можеше
да прави каквото си иска. Колко много хора още продават своето първородство, което им дава право на едно наследство, чисто и неосквернено,
вечно наследство в небесата, заради това диво удоволствие, погрешно
наречено свобода!“ Патриарси и пророци, с. 111
б. Какво трябва да разберем за Божието предупреждение относно
наследството на Исав? Малахия 1:2, 3; Римляни 9:13, 14

„Направеният от Бога избор, чрез който Исав бе изключен от благословенията на спасението, не бе случаен. Даровете на Божията благодат чрез
Христос се дават на всички. Човек може да се погуби само в резултат на
собствения си избор. Бог е изложил в Словото Си условието, според което
всяка душа ще бъде избрана за вечен живот - послушание на Неговите
заповеди чрез вяра в Христос. Бог е избрал характер в хармония с Неговия
закон и всеки, който отговаря на стандарта на тези божествени изисквания, ще влезе в царството на славата.
Всяка душа, която ще изработи спасението си със страх и трепет, е
избрана. Избран е човекът, който ще облече Божието всеоръжие и ще се
подвизава в доброто войнстване на вярата. Избран е този, който ще бди с
молитва, който ще изследва Писанията и ще отбягва изкушенията. Избран
е този, който ще има неотпадаща вяра и ще бъде послушен на всяко слово, излизащо от Божиите уста. Изкуплението е предвиденото средство за
спасение и то се дава даром за всички. А на резултатите от изкуплението
ще се наслаждават тези, които са се съобразили с условието.“ Пак там, с. 132
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Сряда

8 юли

4. ВЛАДЕЕНЕ НА НАШИЯ АПЕТИТ
а. Бог ни е дал апетит, за да усетим храната, но какво още трябва да
осъзнаем за него? 1 Коринтяни 6:19
„Всяка част на човека трябва да се пази. Трябва да се пазим, за
да не би това, което е взето в стомаха, да прогони от ума възвишени и свети мисли. „Не мога ли да правя както ми харесва? – питат
някои, сякаш се стремим да ги лишим от голямо добро, когато представяме пред тях необходимостта да се хранят интелигентно и да
подчиняват всичките си навици на законите, които Бог е установил.
Самите ни тела не са наша собственост, че да се отнасяме както
желаем, да осакатяваме чрез навици, които водят до отпадналост, което прави невъзможно отдаването на Бога съвършена служба. Нашият
живот и всичките ни способности принадлежат на Него.” Отразяване на
Христос, с. 138

б. Обясни как умът на християнина се запазва здрав. Римляни 8:1-6

„Всичко, което отслабва физическата сила, намалява и ума и отнема
способността му да различава доброто от злото. Ставаме по-неустойчиви
в избора на доброто и по-безволеви да вършим онова, което знаем, че е
праведно.
Злоупотребата с физическите сили скъсява възможността за използване на живота за прослава на Бога. Нещо повече – то ни прави негодни да
вършим възложеното ни от Бога дело. Като си позволяваме да формираме
лоши навици, да стоим до късна вечер и да задоволяваме апетита за сметка на здравето, полагаме основата на едно бъдещо изтощение. Липсата на
физическите упражнения, умствената или физическа преумора разстройват нервната система. Онези, които скъсяват живота си, пренебрегвайки
по този начин природните закони, стават негодни да служат на Бога и носят вина в ограбването Му. Те ощетяват и ближните си. Намаляват възможността за благословение на другите, както и за осъществяването на
делото, за което Бог ги е изпратил в света, поради избраната от тях насока
на действие. (…)
Господ ни счита за виновни, когато чрез вредните си навици лишаваме
света от доброто, което бихме могли да му окажем.
Престъпването на физическия закон води и до престъпване на моралния; тъй като Бог, истинският Създател на физическите закони, е Създател
и на моралния.“ Христови притчи, с.324, 315

Урок 2 11 юли 2020
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Четвъртък

9 юли

5. ПОБЕДА ЧРЕЗ ХРИСТОС
а. Въпреки че Яков беше представил на Исав изкушаващо ястие,
защо Исав все пак е отговорен за собствения си избор? Яков 1:14, 15
б. Кои са начините за победа над виковете на необуздания апетит?
Галатяни 2:20; 5:16, 24, 25; 1 Коринтяни 15:57

„Като чувстват страшната сила на изкушението, силното влечение към
задоволяване на страстта, много мъже извикват: „Не мога да устоя на злото!“ Казвайте на такива, че те могат, те трябва да устояват. Такъв човек
може винаги да е бил надвиван, но това не значи, че това ще бъде всякога
така. Неговата морална сила е отпаднала, обладан от слабостите на греховния живот, всичките му обещания и решения са подобни на ронлив пясък.
Съзнанието за нарушените обещания и обреци разколебава доверието му
в неговата собствена искреност и го кара да мисли, че Бог не може да го
приеме или да го подкрепя в старанията му. Но той не бива да се отчайва.
Онези, които полага доверието си в Христос, не бива да се превръщат
в роби нито чрез унаследени, нито чрез придобити и упражнявани слабости и навици. Вместо да бъдат държани в окови от ниските си страсти, те
трябва да ги владеят. Бог не ни оставя да се борим сами с нашите човешки
сили в борбата със злото. Каквито и да са нашите унаследени или придобити склонности към злото, ние можем да ги победим чрез силата, която
Той е готов да ни даде.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 111
„За всяка душа, която се бори да се издигне от един греховен живот в
живот на чистота, големият елемент на силата лежи в едното име, „дадено
на човеците, чрез което да се спасим“ (Деяния 4:12).“ Пак там, с. 115

Петък

10 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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В какъв смисъл планът на Яков да измами Исав разкрива липса
на вяра?
Назови някои начини, чрез които неприятелят ни изкушава по начина, по който постъпи с Исав.
Как днес мнозина правят същата грешка като Исав?
Защо ние, които се подготвяме за вечността, трябва да контролираме сериозно апетита си?
Как могат всички, които се борят с апетита, да осъзнаят, че има
надежда?
Урок 2 11 юли 2020

Урок 3

18 юли 2020 г.

Присвояване на първородството
„Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.“ (Лука 21:19)
„Търпение, вяра и любов към дълга – това са уроците, които трябва да
научим.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 70
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 111-114 (16. Яков и Исав
– от „Той вярваше, че отнасящото се за него обещание не можеше да се изпълни, докато Исав задържа правата на първородството си“ до края)

Неделя

12 юли

1. СТЪПКА, КОЯТО РАЗКРИВА СЪРЦЕТО
а. За скръб на родителите, кое действие на Исав разкри допълнително
постоянната му липса на интерес към Божиите неща? Битие 26:34, 35
„Винаги подвластен на чисто външни и земни примамки, Исав си взе
две жени от дъщерите на Хет. Те бяха поклоннички на фалшиви богове и
идолопоклонството им бе горчива мъка за Исаак и Ревека. Исав наруши
едно от условията на завета, забраняващо бракове между избрания народ
и езичниците.“ Патриарси и пророци, с. 112
б. Как Божият народ днес подобно са предупредени срещу брака с
невярващи? 2 Солунци 6:14, 15

„Да се свържеш с невярващ, това означава да се поставиш на сатанинска почва. Ти наскърбяваш Божия Дух и загубваш Неговата закрила.
Можеш ли да си позволиш да бъдеш поставена в толкова неблагоприятно
положение в борбата си за вечния живот?“ Вест към младите, с. 441 (англ.)
„Мъжът, който се поддава на импулс и отстъпва на собствените си несвяти страсти и избира невярваща за своя съпруга, отстъпва от изискванията
на Бога, обещавайки да се откаже от съботата, ако тя се ожени за него,
предприема стъпка, която ще донесе нещастие в семейството му. Той продава първородството си за паница леща.“ Ръкопис Х, с. 192

Урок 3 18 юли 2020
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Понеделник

13 юли

2. РЕШИТЕЛНО НАМЕРЕНИЕ
а. След като Исаак остаря и очите му се помрачиха какъв план имаше
той относно Исав? Битие 27:1-4
„Исаак все още бе непоклатим в решението си да му даде първородството. Доводите на Ревека, силното желание на Яков да получи благословението и безразличието на Исав към неговите задължения не промениха
намерението на бащата.
Минаха години и когато Исаак - стар и сляп, очакваше скоро да умре,
реши повече да не отлага благославянето на по-първия син. Но като знаеше несъгласието на Ревека и Яков, реши да изпълни тържествената церемония тайно. Според обичая в такива случаи да се прави угощение, патриархът заръча на Исав: “...излез на полето и улови ми лов..., за да те благослови душата ми, преди да умра” (Бит. 27:3, 4).“ Патриарси и пророци, с. 112
б. Какъв беше планът на Ревека да противодейства на този на Исаак?
Битие 27:5-10

„Ревека отгатна намерението му, за което бе уверена, че е против откритото от Бога като Негова воля. Исаак бе в опасност да си навлече божественото неодобрение и да лиши втория си син от положението, за което
Бог го бе призовал. Тя напразно се бе опитвала да повлияе на Исаак чрез
доводи и реши да прибегне към друга стратегия.
Исав едва бе тръгнал да изпълни поръчението на бащата, когато Ревека
се зае да изпълни намерението си. Тя каза на Яков какво се бе случило,
като подчерта необходимостта от незабавно действие, за да се предотврати окончателно и безвъзвратно даването на благословението на Исав.
И увери сина си, че ако следва наставленията ѝ, би могъл да го придобие, както Бог бе обещал.“ Пак там
в. Как отговори Яков на идеята на майка си? Битие 27:11, 12
„Яков не се съгласи с готовност с предложения от нея план. Мисълта да
измами баща си му причини голяма мъка. Той почувства, че такъв грях би
донесъл по-скоро проклятие, отколкото благословение.“ Пак там
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14 юли

3. ПРОКЛЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
а. Въпреки нежеланието на Яков, какво настоя майка му относно нейния план за получаване на първородството му? Битие 27:13, 14

„(Яков) Надмогна своите скрупули и се зае да осъществи внушенията
на майка си.“ Патриарси и пророци, с. 112
б. Опиши как беше изпълнена схемата? Битие 27:15-19

„(Яков) Не мислеше да изрече направо лъжа, но застанал веднъж в
присъствието на баща си, той сякаш бе отишъл твърде далеч, за да се
върне назад.“ Пак там
в. Какъв беше резултатът? Битие 27:20-29

„(Яков) придоби желаното благословение чрез измама.“ Пак там
г. Какво стана, когато пристигна самият Исав? Битие 27:30-33

„Яков едва бе напуснал шатрата на баща си, когато Исав влезе. Въпреки че бе разменил първородството и бе потвърдил това с тържествена
клетва, сега реши да придобие неговите благословения, независимо от
правата на брат си. С духовното бе свързано и земното първородство, което щеше да му даде ръководно място в семейството и двоен дял от имота
на баща му. Тези благословения ценеше той.“ Пак там
д. Какво щеше да бъде бъдещето на Исав и как реагира той? Битие
27:34-40

Урок 3 18 юли 2020

19

Сряда
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4. ГЛЕДАНЕ В ПО-ВИСОКА ПЕРСПЕКТИВА
а. Въпреки че всички предполагаха, че смъртта на Исаак бързо наближава, как можем да видим, че щяха да изминат много години преди той наистина да умре? Сравни Битие 25:26; 35:28 Какво трябва да
научим всички от това?

„Яков и Ревека успяха в намерението си, но с лъжата си спечелиха само
неприятности и мъка. Бог бе заявил, че Яков ще получи първородството
и Неговата дума щеше да се изпълни в отреденото от Него време, ако
чакаха с вяра Той да действа вместо тях. Но както мнозина, изповядващи,
че са Божии деца, те не оставиха нещата в Неговите ръце.“ Патриарси и
пророци, с. 112

б. Какво казва Бог за измамата, дори когато сме изкушавани да мислим, че си заслужава за определена цел? Псалм 101:7; Притчи 20:17

в. Какво трябва да научим от грешката на Ревека и Яков? Лука 21:19
„Вместо да се доверява на Бога, движещият събитията, [Ревека] прояви липсата си на вяра, като убеди Яков да измами баща си. Якововият
начин на действие в това не беше одобрен от Бога. Ревека и Яков трябваше да чакат Бог да осъществи собствените Си цели, по Свой начин и в
Своето време, вместо да се опитва да осъществи предсказаните събития
с помощта на измамата. Ако Исав беше получил благословението на баща
си, което бе давано на първородния, просперитетът му можеше да дойде
само от Бога; и щеше да го благослови с просперитет; или да нанесе върху
него нещастие, според неговия курс на действие. Ако обичаше и почиташе Бога, като праведния Авел, той щеше да бъде приет и благословен от
Бога. Ако подобно на нечестивия Каин, нямаше почит към Бога, нито към
Неговите заповеди, но следваше собствения си покварен път, той нямаше
да получи благословение от Бога, а щеше да бъде отхвърлен от Бога, като
Каин. Ако начинът на действие на Яков бъдеше праведен; ако обичаше
и се страхуваше от Бога, той щеше да бъде благословен от Бога и проспериращата ръка на Бога щеше да бъде с него, дори и да не получеше
благословенията и привилегиите, които обикновено се даряваха на първородния.“ Духовни дарби, т. 3, с. 115
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5. ИЗБЯГВАНЕ ЗЛОЧЕСТИНАТА НА ИСАВ
а. Как сме предупредени да избягваме злочестината на Исав? Евреи
12:14-17
„Обстоятелствата по Исавовото продаване на първородството си представят неправедните, които смятат, че изкуплението за тях от Христос е от
малка стойност и жертват наследството си на небето за нетрайни съкровища. Мнозина се контролират от апетита си и вместо да откажат нездравословния апетит, по-скоро ще пожертват високи и ценни фактори. Ако човек
трябва да откаже удовлетворяването на извратения апетит или висшите и
небесни благословения, които Бог обещава само на себеотричащите се и
богобоязливите, обикновено апетитът ще вземе надмощие, както в случая с
Исав, и заради себезадоволяването Бог и небето ще бъдат пренебрегнати.
Покварените страсти особено ще контролират ума на онези, за които
небесните блага са от такава малка стойност. Здравето ще бъде пожертвано, умствените способности ще бъдата отслабени и небето ще се продаде
за тези удоволствия, както Исав продаде своето първородство. Исав беше
безразсъден човек. Той даде тържествена клетва, че Яков ще има неговото първородство. Този случай е записан като предупреждение за другите.
Когато Исав научи, че Яков е получил благословението, което щеше да му
принадлежи, ако не беше го продал така необмислено, той беше силно обезпокоен. Разкая се за необмислената си постъпка, когато беше твърде късно
да се поправи работата. Така ще бъде и с грешниците в Божия ден, които
са заменили небесното си наследство за себеугаждане и вредни страсти.
Тогава те няма да намерят място за покаяние, въпреки че могат да го търсят, подобно на Исав, старателно и със сълзи.” Духовни дарби, кн. 3, с. 116, 117.

б. Какъв трябва да бъде нашият тържествен обет? 2 Коринтяни 7:1

Петък

17 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Защо Бог изрично забранява брака с невярващ?
В какъв смисъл Ревека разкри силна духовност и същевременно
слаба вяра - и в коя сфера на действие в моя живот има опасност
да направя същото?
Коя първа стъпка на Яков го вкара в една невъобразима примка?
Защо поговорката „Целта оправдава средствата“ е погрешна в
Божиите очи?
Защо апетитът е такъв решаващ фактор за християнската победа?
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Ветил
„И убоя се, и рече: „Колко е страшно това място! Това не е друго
освен Божи дом, това е врата небесна.“ (Битие 28:17)
„Ако някой от нас се спаси в края, то ще е само чрез здраво хващане за
Исус, представляващ стълбата.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 530
Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 4, с. 433-438
( От „Себелюбие и измама ежедневно се практикуват в църквата“ до „…да се
пазят от греха, към който човешкото сърце непрестанно клони“), 439-440 (от
„Тогава егоистичният по естество човек става добър и състрадателен към изгубените грешници“ до „Такъв принос като докарвате, да го приема ли от ръцете
ви – казва Господ“)

Неделя

19 юли

1. БЯГАЩ ЗА ЖИВОТА СИ
а. Какво реши да направи Исав на своя брат, след като разбра, че
беше изгубил първородството си? Битие 27:41
б. За да защити по-малкия си син от гнева на Исав, какво беше принудена Ревека да посъветва Яков да направи – и как продължителността на времето се оказа различна от очакваната? Битие 27:42-45

„Ревека с горчивина се разкая за погрешния съвет, който даде на Яков,
тъй като това бе начинът да се отдели от нея завинаги. Той беше принуден
да бяга за живота си от гнева на Исав и майка му никога повече не видя
лицето му.“ Духовни дарби, т. 3, с. 115, 116
в. Как накрая Исаак узря в разбирането за първородственото право?
„Исаак живя много години, след като даде благословението на Яков и
беше убеден от поведението на Исав и Яков, че благословението правилно принадлежеше на Яков.“ - Пак там, стр. 116
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2. ТРЕЗВЕНОСТ И САМОТА
а. Изпращайки с неохота Яков като наследник на първородството,
какъв мъдър, духовен апел отправиха родителите му? Битие 27:46;
28:1-5

„Заплашен със смърт от гнева на Исав, Яков напусна родния си дом като
беглец, но отнесе със себе си бащиното благословение. Исаак поднови с
него завета на обещанието и му заръча като негов наследник да си потърси
жена от семейството на майка си в Месопотамия.“ Патриарси и пророци, с. 115
б. Защо този вид апел е много необходим и днес? Матей 24:37, 38
„Каква е брачната връзка днес? Не е ли извратена и осквернена както
в Ноевите дни?“ Ръкописи, т. 7, с. 56
„Сатана ще използва всяка измама за да накара млади мъже да създават брачни връзки, които ще осуетят целта на Бога. Той ще се стреми да
снижи стандарта за духовност и святост, така че църквата да не е жива,
работеща църква и членовете ѝ годни да работят зя Божията кауза.“ Пак
там, т. 12, с. 283

в. Опиши вида на Якововата опитност, страдащ, когато беше принуден да пътува далеч от сигурността на дома. Битие 28:10; Псалм
102:6-8

„При все това Яков предприе своето самотно пътуване с дълбоко смутено сърце. Само с тояга в ръка, трябваше да пропътува стотици мили
през страна, населена с диви, скитнически племена. Смирен и измъчван от
угризения на съвестта, той се стремеше да избягва хората, за да не бъде
проследен от разярения си брат. Боеше се да не загуби завинаги благословението, което Бог бе предначертал да му даде; а Сатана бе до него, за да
го притиска с изкушенията си.
Вечерта на втория ден завари Яков далеч от шатрата на баща му. Момъкът се чувстваше отхвърлен и разбираше, че цялата тази тревога си
навлече със собственото си погрешно поведение. Мракът на отчаянието
притискаше душата му и той едва се осмели да се помоли.“ Патриарси и

пророци, с 115
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3. ОТЧАЯНИЕ, СЛЕД ТОВА НАДЕЖДА
а. Каква беше нощта на Яков? Битие 28:11
„(Яков) бе така безкрайно сам, че почувства нужда от Божията закрила,
както никога преди това. С плач и дълбоко смирение призна греха си и се
помоли за някакво доказателство, че не е напълно отхвърлен. Натовареното му сърце не можеше да намери облекчение. Загубил доверие в себе
си, той се боеше, че Богът на отците му го е отхвърлил.“ Пак там
б. Защо когато бъдещето ни изглежда тъмно и мрачно, можем да бъдем насърчени чрез Якововия Бог? Псалм 20:1-3; Исая 57:15

„Но Бог не изостави Яков. Милостта Му бе все още простряна над Неговия грешащ, недоверчив служител.“ Пак там
„На всяко време и на всяко място, във всички скърби и във всички нещастия, когато изгледът е тъмен и бъдещето объркано, когато се чувстваме безпомощни и сами, Утешителят ще ни бъде изпратен в отговор на
нашата молитва с вяра. Обстоятелствата може да ни разделят от всеки
земен приятел, но от небесния ни Утешител не могат да ни разделят нито
обстоятелства, нито разстояния. Където и да сме, където и да отиваме,
Той е всякога от дясната ни страна, за да ни подкрепя, поддържа, повдига
и ободрява.“ Животът на Исус, с. 552
в. Какво се случи, когато Яков спеше и с каква цел? Битие 28:12

„Опитността на Яков като скитник от дома си, когато му беше показана
тайнствената стълба, по която слизаха и се изкачваха ангели от небето,
беше определена да предаде една голяма истина относно плана за спасение. Целта на Бог беше разкрита на обезкуражения човек, който се почувства отхвърлен от Бога и човека. С удивителна любов Христос представи
пред него в един сън пътя на живота. Истината беше разкрита пред него
със символа и неговото значение е така голямо в наши дни, както беше в
неговите.“ Ривю енд херълд, 11 ноември 1890
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4. УВЕРЕНИЕ ЗА СМИРЕНИЯ
а. Какви милостиви обещания изля Бог от небето върху Своето разкаяно дете? Битие 28:13-15

„Светлината от Божия престол се излъчва върху стълбата, която отразява сияние на неизразима слава върху земята. Тази стълба символизира
Христос, Който е разкрил път за общуване между Земята и Небето.
В унижението Си Исус слиза до самите дълбини на човешкото нещастие. Това е показано на Яков с долния край на стълбата. Върхът ѝ, достигащ до небесата, представя божествената Му сила, която хваща ръката
на Безкрайния и свързва земята с Небето и смъртния човек с безсмъртния
Бог. Така Христос проправя път за общуване между Бог и хората. Ангелите
сноват нагоре и надолу с вести на любов към падналите и служат на тези,
които ще бъдат наследници на спасението. Единствено чрез Божия Син
тези небесни пратеници могат да служат на човешкия род.“ Сблъсъкът, с. 34
б. Кое направи съня така значим? Псалм 37:11; Филипяни 2:5-7

„Нека се радва земята, нека се веселят жителите на света, че Христос
е построил път над пропастта, която грехът е направил и е свързал заедно
земята и небето. Прав път е бил прокаран за изкупените от Господа. Уморените и тежко обременени могат да идват при Него и да намерят покой на
душите си. Странникът може да пътува към жилищата, които Той е отишъл
да приготви за онези, които Го обичат.
Приемайки човешка природа, Христос заби стълбата здраво върху земята. Стълбата достига до най-високото небе и Божията слава свети от
върха ѝ и осветява цялата ѝ дължина, докато ангелите минават надолунагоре с вести от Бога към човека, с молба и хваление от човека към Бога.
Чрез божественото естество Христос беше едно с Отец; чрез приемането
на човешката природа Той се уеднакви с човека. (…) (Фиипяни 2:6, 7 – цитирано) Във видението на Яков беше представено съединението на човешкото и божественото в Христос.
Докато ангелите минават надолу-нагоре по стълбата, Бог се представя
като гледащ надолу с благосклонност към човешките деца поради заслугата на Неговия Син.“ Ривю енд херълд, 11 ноември 1890
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5. ТЪРЖЕСТВЕНИЯТ ОБЕТ НА ЯКОВ
а. Как може Якововото обещание във Ветил да бъде едно вдъхновение за нас? Битие 28:16-22

„Яков не се стремеше да поставя срокове на Бога; Господ вече му бе
обещал благополучие, но неговият обет преливаше от сърдечна благодарност за уверението в Божията любов и милост.“ Патриарси и пророци, с. 118
„Произнесе я (тържествената клетва пред Бога) освежен от росата на
благодатта, оживотворен от Божието присъствие и от увереността си в
Него. След като небесната слава премина, той имаше своите изкушения
точно както на днешните хора, но остана верен на клетвата си и не таеше
мисли за възможността да бъде освободен от нея. Можеше да разсъждава, както правят хората днес, че това откровение е било само сън, че е бил
премного развълнуван, когато се е обричал, и затова не е длъжен да спази
обета си. Но не постъпи така. (…)
Яков даде десятък от всичко, което притежаваше, а след това изчисли
и всичко, което Бог му бе дал да използва за себе си през годините, когато
бе в езическа земя и не можеше да изпълнява обета си. Това бе огромна
сума, но той не се поколеба, тъй като не считаше посветеното на Бога за
свое, а за Господне.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 435, 436
„Но колко ниска е оценката; колко напразно се стараем да измерим с
математически правила за време, пари и любов Неговата безмерна любов
и Неговия невъобразимо скъп дар! Десятъци за Христос! О, дребно подаяние, срамна компенсация за това, което струва толкова много! От кръста
на Голгота Христос призовава към безрезервно посвещение. Всичко, което
имаме, което сме, трябва да бъде посветено на Бога.“ Патриарси и пророци, с. 118

Петък

24 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Как мога да избегна горчивата опитност направена от Ревека?
Какво трябва да помним, когато страдаме от самота като Яков?
Какво ми разкрива моят Небесен Баща чрез съня на Яков?
Какво става когато ангелите се изкачват и слизат по стълбата?
Как мога да бъда по-дълбоко докоснат от оброка на Яков пред
Бога?
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за централа в Алмати, Казахстан
Република Казахстан е нация с 18 милионно население в центъра на Евразия.
По-малката част принадлежи към Европа,
а по-голямата част към Азия. Казахстан е
деветата най-обширна по територия страна в света. Граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан
и Каспийско море. Националният език е казахският, главната религия е
ислям, изповядвана от 70% от населението, следвана от 26% християни
(главно ортодоксални), останалите 4% евреи, будисти или атеисти. Столицата е Астана, но най-големият град със 1,7 милиона жители е Алмати,
познат преди като Алма-Ата или Верний.
Реформаторската вест стартира през 1920 г., но срещаше сериозни
трудности зад „желязната завеса“ и братята почти нямаха връзка с Генералната конференция. След разпадането на СССР повечето емигрираха
в Русия и Германия.
Сега е време да възродим Божието дело в тази част на лозето. Въпреки огромните предизвикателства, работата никога не е спирала тук.
Освен изолираните членове, повечето от нашите вярващи заедно с работника се намират в Алмати, където от години наемаме различни помещения за богослужения. Наскоро правителството прие закони, забраняващи религиозните вероизповедания да наемат помещения за поклонение, като по този начин постави нашата група в тежко положение. И така,
Руската уния и Източноевропейската уния закупиха парцел земя за изграждане на дом за богослужение, за да бъде централата на този район.
Алмати е на кръстопът, разположен по известния Път на коприната от
Китай към Европа. Освен факта, че сега китайците инвестират много милиарди, за да възродят тази магистрала, стратегическият обект на Алмати
го прави и туристически център. „Не трябва да крием истината в краищата
на земята. Тя трябва да бъде оповестена. (…) Христос, когато работеше,
отиваше край брега на езерото и в големите пътни артерии, където Той
можеше да срещне хора от всички части на света.“ Свидетелства, т. 7, с. 27
Скъпи братя и сестри, ние сме на прага на вечността. Много скоро
Христос ще дойде да заведе Своя народ в една по-добра земя. Бързо
наближава времето, когато няма да имаме нужда от нашите материални
блага и сме призовавани: „Вложете средствата си там, където бихте могли
да ги използвате за в полза на Божието дело. Изпратете своите съкровища
преди вас на небето.” Пак там, т. 5, с. 458
Вашите блратя и сестри от Казахстан
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Трайна любов
„И тъй, Яков работи за Рахил седем години; но поради любовта му
към нея, те му се видяха като няколко дни.“ (Битие 29:20)
„Докато чистата любов във всичките си планове има предвид Бога и
е в съвършена хармония с Неговия Дух, страстта е своеволна и упорита,
прибързана, безразсъдна, лишена от всякакво въздържание и прави идол
от обекта на своя избор. Божията воля се проявява в цялото държание на
човек, който притежава истинска любов.“ Ум, характер, личност, кн. 2, с. 98
Препоръчвани четива: Дом и семейство, с. 92-104 (15. Тържествени
обещания)

Неделя

26 юли

1. ПРИСТИГАНЕ В ХАРАН
а. В изпълнение на указанията на баща си, къде отиде Яков - и кое
направи пристигането му горчиво-сладко? Битие 29:1-4 (Сравни с Битие 24:10, 34, 35)

„С нова и пребъдваща вяра в божествените обещания, уверен в присъствието и защитата на небесните ангели, Яков продължи пътя си към
“земята на източните жители” (Бит. 29:1). Но колко различно бе пристигането му от това на Авраамовия пратеник преди почти сто години! Слугата
бе дошъл със свита от придружители, яздещи на камили и с богати дарове
от злато и сребро. Синът на Исаак бе самотен, бос пътник, непритежаващ
нищо друго, освен тоягата си.“ Патриарси и пророци, с. 118
б. Какво тогава накара Яков да почувства по-голяма надежда, когато
се приближи до мястото на майчените си роднини? Битие 29: 5, 6.

28
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2. НЯМА ПО-ДЪЛГО ДА БЪДЕ В САМОТА
а. Кое разкрива, че Яков незабавно се поинтересува за благополучието на семейството – и от своя страна беше освежен и утешен? Битие
29:9-14
„Подобно на Авраамовия слуга Яков се поспря пред кладенеца и тук
срещна Рахил - по-младата дъщеря на Лаван. Но сега Яков направи услугата, като търколи камъка от извора и напои стадата. Когато стана известно неговото роднинство, той бе поканен в дома на Лаван. Макар че дойде
без притежания и придружители, само няколко седмици бяха необходими,
за да покажат стойността на неговата прилежност и умение.“ Патриарси и

пророци, с. 118

б. Какво споразумение беше постигнато за труда на Яков? Битие
29:15-19
„В древността беше обичай младоженецът да плати на бащата на
съпругата си определена сума пари според положението си. Ако нямаше
пари или нещо ценно, трудът му беше приет за определен период от време, преди да може да получи дъщерята като негова съпруга. Този обичай
се считаше за защита на брачния договор. Бащите не смятаха за безопасно да поверят щастието на дъщерите си на мъже, които не бяха достатъчно осигурени да се грижат за семейството. Ако нямаха способност
да управляват бизнес, да придобиват добитък или земи, страхуваха се, че
животът им ще бъде несигурен. Но за да не бъдат обезкуражени истински
достойните, беше предвидено средство за изпробване на достойнството на онези, които нямаха с какво да платят за съпруга. На тях им беше
позволено да работят за бащата, чиято дъщеря обичаха. Работата им се
определяше за известно време според стойността на зестрата, необходима за дъщеря им. По този начин браковете не бяха прибързани и имаше
възможност да се изпита дълбочината на любовните чувства на кандидата. Ако беше верен в службата си и беше счетен за достоен, беше му
давана дъщерята за негова съпруга. И обикновено цялата зестра, която
бащата беше получил, се даваше на дъщеря му на сватбата.“ Духовни

дарби, т. 3, с. 119, 120

в. Как се развиваше така характерът на бъдещата двойка? Евреи
10:36
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3. ЖЕНИТБАТА НА ЯКОВ
а. Какво трябва да научим в наши дни от дълбочината на истинската
любов, която Яков прояви към Рахил? Битие 29:20

„Наредено бе Яков да служи на Лаван седем години, за да получи ръката на Рахил.“ Патриарси и пророци, с. 118
„Какъв контраст с курса, който сега се следва от родители и деца! Има
много нещастни бракове, понеже са прибързани. Двама души свързват интересите си на брачния олтар чрез най-тържествени обети пред Бога, без
преди това да са претеглили въпроса и да са отделили време за трезва
размисъл и сериозна молитва. Мнозина са движими от импулс. Нямат истинско опознаване на характерите си един на друг. Не осъзнават, че щастието на целия им живот е изложено на риск. Ако действат погрешно по този
въпрос и брачният им живот се окаже нещастен, няма връщане назад. Ако
установят, че не са предвидили да се правят един друг щастливи, трябва
да издържат по най-добрия начин, на който са способни. В някои случаи
се оказва, че съпругът е твърде мързелив, за да се грижи за семейството и
съпругата и децата му страдат. Ако способността на такъв е била доказана
преди женитбата, какъвто е бил обичаят в древността, много нещастие
щеше да бъде спестено.“ Духовни дарби, т. 3, с. 120
б. Какво се случи с Яков след седемте му години на усилен труд, за
да получи ръката на Рахил за женитба? Битие 29:21-26

„Яков сключи брачния договор с Лаван за дъщеря му Рахил, която
обичаше. След като беше служил седем години за Рахил, Лаван го измами
и му даде Лия. Когато Яков разбра измамата, която беше приложена към
него, и че Лия беше изиграла своята роля в измамването му, не можеше
да обича Лия. Лаван искаше да задържи вярната служба на Яков по-дълго
време, затова го измами, като му даде Лия вместо Рахил. Яков упрекна
Лаван за лекото му отношение към неговата обич. Лаван увеща Яков да не
изоставя Лия, тъй като това се смята за голям позор, не само за жената, но
и за цялото семейство.“ Духовни дарби, с. 117, 118
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4. НАМЕСВАНЕ В БОЖИЯ ПЛАН
а. Какво решение имаше хитрият Лаван за нестихващата любов на
Яков към Рахил – но как това причини нещастие на всички? Битие
29:27-30

„Яков беше поставен в най-мъчително положение, но реши все пак
да задържи Лия и да се ожени и за сестра ѝ. Лия беше обичана в много
по-малка степен от Рахил. Лаван беше егоист в отношенията си с Яков.
Мислеше само да се възползва от верния труд на Яков. Той би напуснал
хитрия Лаван много отдавна, но се страхуваше от срещане с Исав.“ Духовни

дарби, т. 3, с. 118

„Винаги най-много обичаше Рахил и предпочитанието му към нея възбуждаше завист и омраза. Животът му бе вгорчен от съперничеството
между неговите съпруги – сестри.“ Патриарси и пророци, с. 119
б. Отнасяйки се с Лия и Рахил, какъв беше най-големият проблем,
предизвикващ хаос в домашния живот на Яков? Песен на песните 8:6

в. Какво става всеки път, когато се опитваме да измислим различни
алтернативи на Божия първоначален план за брака като един ангажимент за цял живот между мъж и жена? Битие 2:21-24; Еклисиаст 7:29

„Брачната връзка е свята, но в този покварен век тя покрива всякакъв
вид поквара. С нея се злоупотребява и се превръща в престъпление, което
сега е едно от знаменията на последните дни – точно както браковете от
дните преди потопа бяха престъпление.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 206
„Ако демоните бяха предприели да изнамерят начин за най-ефикасно
унищожение на всичко почтено, изящно и дълготрайно в семейния живот,
като осигурят в същото време и предаването на злото от род в род, те едва
ли биха могли да измислят по-сполучлив план, отколкото е падането на
брака.“ Великата борба, с. 219
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5. ОЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО
а. Кое е главнвото, основно наследство от падналия Луцифер,
което е отровило цялата ни планета? 1 Коринтяни 3: 3; 2 Коринтяни 10:12
„Завист, ревност и зло подозрение са пъклена сянка, чрез която Сатана се стреми да прегради виждането ви на Христовия характер, така
че гледайки злото да бъдете напълно променени в негово подобие.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1163

б. Как можем да победим тази ужасна естествена наклонност да се
съревноваваме с другите и да бъдем негодуващи? Галатяни 5:25, 26
„Трябва да има принизяване на личното Аз и отхвърляне на всяка
ревност, лоши чувства, завист, злоба и неверие. Има нужда от цялостно
преобразяване. Някои са изгубили от погледа си нашия образец, Страдалеца от Голгота. В службата си за Него не бива да очакваме лесен живот, почит и величие, тъй като Той, Величието на небето, не ги получи. „Той
бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал.“
„Той биде наранен поради нашите престъпения, бит биде поради нашите
беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме.“ Имайки този пример пред себе си, ще изберем
ли да избягваме кръста и да бъдем тласкани от обстоятелствата? (…)
Не можем ли да устоим в Бога дори ако средата ни е неприятна и
обезсърчителна?“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 417, 418

Петък

31 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Въпреки бедността на Яков, какво разкрива грижата на Бог да
го осигури?
2. Назови някои качества, които можем да научим от древните
обичаи за женитба?
3. Как Яков научи чрез страдание колко лошо е да си служиш с
измама?
4. Как мога да направя с влиянието си, за да издигна святостта на
брака?
5. Как може завистта, най-коварното наследство от Луцифер, да
ме поквари?
32
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Злото на алчността
„Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслажда вам.“ (Псалм 119:36)
„Това, което трябва да научим, е да бъдем верни в използването на
нашите сили и случаите, които ни се предлагат за служба, и да сме доволни
от мястото, което Небето ни определя.“ Възпитание, с. 124
Препоръчвани четива: Дом и семейство с. 237-241 (43. Влияния преди
раждането)

Неделя

2 август

1. ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЯ

а. Въпреки че Господ искаше да подобри живота на Лия, какво
откриват думите ѝ за болката от съперничеството в дома? Битие
29:31-34

„Но в желанието си да задържи този толкова ценен помощник, себелюбивият и алчен Лаван извърши жестока измама - замени Рахил с Лия.
Фактът, че самата Лия участваше в измамата, беше достатъчен повод за
Яков да почувства, че не би могъл да я обича.“ Патриарси и пророци, с. 119
б. Какво можем да научим от един момент, когато Лия изрази подълбока вяра и доверие без да е съпровождана от прикрито оплакване? Битие 29:35
„Нашият разговор трябва да е свят и без да роптаем.” Ривю енд херълд,

7 май 1889 г.

„Хвалете Господа по всяко време. Гледайте на светлата страна на обстоятелствата, а не на тъмната страна. Бъдете бдителни и често се молете, и Господ ще ви благословя, напътства и укрепява.” Този ден с Бога, с. 234
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2. БЕЗСИЛИЕ И БЕЗРАЗСЪДСТВО
а. Защо Рахил вместо да почива в привилегированите отношения на
съпруга си, по-скоро пожела благословенията, които Бог беше подарил на сестра ѝ? Битие 30:1; Притчи 30:15, 16

б. Как това беше неприятен източник на безпокойство за Яков? Битие
30:2
в. За да се конкурира със съперницата си, какви планове Рахил отчаяно измисли, причинявайки брачните отношения да се влошат допълнително? Битие 30:3–8

г. Как Лия увеличи съперничеството, усложнявайки още повече
нещата? Битие 30:9–13
д. Какво продължи да тормози домашния живот на семейството? Битие 30:14–20.

е. Как Бог сред хаоса прояви милост към Рахил? Битие 30: 22–24.
ж. И все пак, кой е коренът на цялото това съперничество и как неизбежно всеки един в семейството беше засегнат? Притчи 13:10; 27: 4;
Яков 3:16

„Чрез препиране за нищожни работи се създава горчив дух. Често пъти
несъгласията и препиранията докарват неизказано окаянство в дома и
разделят онези, които трябва да са свързани с връзка на любов.“ Вест към
младите, с. 331

34
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3. ВРЕМЕ ЗА НАПУСКАНЕ
а. След като Яков отдаде на Лаван 20 години усърдна служба, какъв
разговор накрая проведоха двамата? Битие 30:25–30

б. Какво беше договорено по отношение на заплатите на Яков? Битие
30:31–34

в. Обясни следващите стъпки на Яков и как бяха благословени. Битие
30:35–43

г. Как завистливият, амбициозен характер на Лавановото семейство
показа, че е време Яков да се махне от тъста си? Битие 31:1–5

д. Какво обясни Яков на жените си за живота, който беше живял като
пастир над стадата на Лаван? Битие 31:6, 7

„Двайсет години Яков остана в Месопотамия, за да работи на Лаван,
който пренебрегна роднинските връзки в стремежа си да придобие всички
блага от тях. За двете си дъщери поиска четиринайсет години тежък труд,
а през останалия период десет пъти промени заплатата на Яков. Но въпреки това Яков служи старателно и вярно.“ Патриарси и пророци, с. 119
е. Защо сестрите с готовност се съгласиха да напуснат атмосферата,
където бяха израснали, и как ние подобно сме призвани с нетърпение да избягаме от алчната среда? Битие 31:14-16; Псалм 119:36
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Сряда

5 август

4. ГРИЖЕНЕ ЗА СТАДОТО
а. Опиши живота на верния пастир. Лука 15:4
„Необходимо беше пастирът да бди над стадата си денем и нощем. Те
бяха в опасност от грабители, а и от дръзките и многобройни диви зверове, които често опустошаваха стадата. Яков имаше много помощници, с
които се грижеше за големите стада на Лаван, но отговорността за всички
тях бе само негова. През някои периоди от годината бе необходимо сам
да бъде постоянно със стадата, да ги пази да не погинат от жажда през
сухия сезон, а през студените месеци да не измръзнат от нощния мраз.
Яков беше главният пастир. Слугите му бяха негови помощници. Ако някоя
овца изчезнеше, главният пастир понасяше загубата; и той държеше точна
сметка от слугите, на които бе поверил грижата за стадата, ако те не бяха
в цветущо състояние.“ Патриарси и пророци, с. 120
б. Защо Писанието говори много за пастирството? Йоан 10:11-15; Езекийл 34:16, 22

„С живота на пастира, изпълнен с трудолюбие и безпокойство, неговото нежно съчувствие към безпомощните създания, поверени на грижата
му, боговдъхновените писатели са илюстрирали някои от най-скъпоценните истини на евангелието. В отношението си към Своя народ, Христос е
сравнен с пастир. След грехопадението Той видя Своите овце обречени на
гибел в тъмните пътища на греха. За да спаси тези скитащи овце, Господ
остави почестите и славата на Бащиния Си дом. (…) Грижата му за стадото е неуморна. Той укрепва слабата, облекчава страдащата, събира агнетата в ръцете Си и ги носи в прегръдките Си. Неговите овце Го обичат. (…)
Христос - главният Пастир, поверява грижата за стадото Си на Своите служители като заместник-пастири; заръчва им да имат към овцете Му
същия интерес като Него и да чувстват свята отговорност за това поръчение. Тържествено им е заповядал да бъдат верни, да пасат стадото, да
укрепват слабите, да съживяват и защитават изтощените, за да не бъдат
погълнати от вълците. За да спаси овцете, Христос предаде собствения
Си живот. Той посочва на Своите пастири да проявяват Неговата любов,
която Той им даде за пример.“ Пак там
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Четвъртък

6 август

5. НУЖДАТА ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА БОГА
а. Защо Яков не напусна по-скоро алчния Лаван - и какъв беше решаващият фактор, който накрая го накара да напусне? Битие 31:10–13

„Яков би оставил своя лукав роднина много отдавна, ако не бе страхът
му от срещата с Исав. Сега се почувства в опасност от синовете на Лаван,
които гледаха на богатството му като на свое собствено и може би щяха
да го отнемат чрез насилие. Намираше се в голямо притеснение и тревога
и не знаеше по кой път да поеме. Но като си спомни за благодатното обещание от Ветил, повери своята трудност на Бога и потърси наставление от
Него. На молитвата му бе отговорено в сън: “Стани сега, излез из тая земя
и се върни в родината си.” Патриарси и пророци, с. 122
б. Когато се гласяха да си тръгнат, кое разкри един сериозен недостатък в характера на любимата Рахил и как това е предупреждение за
нас? Битие 31:17-19
„Има не по-малка опасност за съвременния Израил да забрави Бога
и да се впусне в идолопоклонство. На много идоли се отдава поклонение
дори от изповядващи се за спазващи съботата. Господ даде специална
заръка на древния Си народ да се пази от идолопоклонство, защото ако се
отклони от служенето на живия Бог, проклятието Му ще тегне над него. (…)
Сега пред Божите люде има благословение, ако излязат от света и
тръгнат по пътя на смиреното послушание, и проклятие – ако се съединят
с идолопоклонниците, които потъпкват висшите небесни изисквания.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 521

Петък

7 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Как твърде често приличаме на Рахил и Лия във възгледите си за
живота?
Какви предшестващи раждането влияния вероятно са въздействали на синовете на Яков преди раждането?
Защо беше добра идея Яков да се махне от Лаван?
Как мога да нося качествата на пастир спрямо тези около мен?
Как Бог е проявявал грижата си за мен в трудни времена - точно
както за Яков?
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Напускане на идолопоклонника
„Ако не беше с мене бащиният ми Бог, Бог на Авраам, Бог, от Когото се бои Исаак, ти без друго би ме изпратил без нищо.“ (Битие 31:42)
„Господ се намесва, явява му се насън и му казва да не говори на Яков
нито добро, нито зло. Тоест, не трябва нито да го принуждава да се върне,
нито да го увещава с ласкателни примамки.“ История на изкуплението, с. 62
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 122-125 (17. Бягството
и изгнаничеството на Яков – от „Яков видя, че лицето на Лаван не беше към
него…“ до края; 18. Нощ на борба - отначало до „Всичко, което бе скъпо в живота му, бе надалеч, изложено на опасност и смърт.“)

Неделя

9 август

1. ОПИТ ДА НАПУСНЕ ЛАВАН
а. По какъв начин Яков се почувства принуден да напусне ПаданАрам и каква беше реакцията на Лаван? Битие 31:20-23

„Стадата и чердите добитък бяха бързо събрани и изпратени напред
и със съпругите, децата и слугите си Яков прекоси Ефрат, поемайки към
Галаад, на границите на Ханаан. След три дни Лаван научи за тяхното
бягство и изпрати хора да ги преследват. Настигна ги на седмия ден от
тръгването им. Разгорещен от яд, той бе готов да ги накара да се върнат,
като не се и съмняваше в успеха си, тъй като ръката му бе много по-силна.“
Патриарси и пророци, с. 123

б. Какво задържа Лаван да не навреди на Яков - все пак, като идолопоклонник, на какво наблегна, когато се срещнаха? Битие 31:24-30

„Лаван не изпълни враждебното си намерение, защото самият Бог се
намеси да защити слугата Си. (…)
Лаван (…) винаги се бе отнасял към Яков лукаво и грубо; но с характерната си престореност сега го укори за тайното му отпътуване.“ Пак там
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Понеделник

10 август

2. НАУЧАВАНЕ ДА СЕ ЗАПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО
а. Защо можем да бъдем насърчени от омразата на Яков към идолопоклонството и предупредени от скрития грях на Рахил, който сигурно е въздействал на семейството? Битие 31:31-35; Притчи 15:3

„Духът на езическото идолопоклонство е всеобщо разпространен и
днес, макар че под влиянието на науката и образованието си е възприел
по-облагородена и привлекателна форма. Всеки нов ден прибавя печални
доказателства, че вярата в сигурното пророческо слово замира бързо и
вместо нея суеверие и сатанинско магьосничество пленяват хорските умове. Всички, които не изпитват сериозно Писанията и не подчиняват всяко
желание и цел на живота си на този непогрешим изпит, всички, които не
търсят Бога в молитва, за да узнаят Неговата воля, непременно ще се
отклонят от правия път и ще бъдат измамени от Сатана.“ Свидетелства към
църквата, т. 5, с. 186

„Не правете нищо пред чужди хора, което не бихте направили пред вашият баща и майка или от което бихте се засрамили от Христос и Неговите
святи ангели. (…)
Бъдете внимателни, защото не можете да направите нищо, което да не
е открито пред очите на ангелите и на Бога. Можете да извършите само едно
лошо дело, но други да бъдат повлияни от него. Начинът ви на действие
разкрива от какъв материал е изграден характерът ви. “ Пак там, с. 390, 391
б. Как Яков обобщи живота си с егоистичния Лаван и какъв беше
единственият отговор, който Лаван можа да даде? Битие 31:36-42,
44, 48-50

„Лаван не можа да отрече посочения факт и предложи да сключат мирен съюз.“ Патриарси и пророци, с. 123
„Лаван разбра погрешното в многоженството, въпреки че само чрез неговото изобретение Яков взе две жени. Той добре знаеше, че ревността
на Лия и Рахил ги накара да дадат слугините си на Яков, което обърка
семейните отношения и увеличи нещастието на дъщерите му. И тъй като
дъщерите му щяха да пътуват надалеч от него и интересът им е да бъдат
напълно отделени от неговия, той искаше да запази, доколкото е възможно, тяхното щастие. Лаван не желаеше Яков да нанесе още по-голямо нещастие на себе си и на Лия и Рахил чрез вземане на други жени.“ Духът

на пророчеството, т. 3, с. 126
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Вторник

11 август

3. СРЕЩАНЕ НА СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
а. Как приключи Яков опитността си в Падан-Арам? Битие 31:51-55

„В потвърждение на договора направиха празненство. Нощта прекараха в приятелска близост, а на разсъмване Лаван и неговата група отпътуваха. Раздялата прекъсна всяка следа от връзка между децата на Авраам
и обитателите на Месопотамия.“ Патриарси и пророци, с. 123
б. Кое е насърчително за желаните благословения, които дойдоха на
Яков, когато започна пътуването към родната си страна? Битие 32:1, 2

„Макар да бе напуснал Падан-Арам послушен на божественото указание, сега Яков с много лоши предчувствия се връщаше по пътя, който бе
извървял като беглец преди двадесет години. Неговият грях - измамата
спрямо баща му, бе винаги пред очите му. Той знаеше, че дългото му изгнаничество бе резултат от онзи грях. Върху него размишляваше в сърцето
си денем и нощем, а укорите на обвиняващата съвест правеха пътуването
му много тъжно. (…)
Към края на пътуването мисълта за Исав започна да поражда в него
много тревожни предчувствия. След бягството на Яков Исав се смяташе за
единствен наследник на бащините притежания. Новините за връщането на
Яков можеха да възбудят страха, че той идва за наследството. Сега Исав
можеше да стори на брат си голямо зло, ако бе така настроен, и можеше
да бъде подтикнат към насилие срещу него не само от желанието за отмъщение, но и за да опази имота, на който толкова дълго бе гледал като на
свой собствен.
Господ отново даде знак на Яков за Своята грижа. В пътуването на юг
от планината Галаад като че ли две множества от небесни ангели го придружаваха отзад и отпред, придвижвайки се с неговата група сякаш за да
я защитят. Яков си спомни видението от Ветил, дадено толкова отдавна.
Натовареното му сърце се облекчи при доказателството, че божествените
пратеници, дали му надежда и кураж при бягството му от Ханаан, щяха да
го пазят и сега в пътя обратно. И той каза: “Това е Божие войнство“ и наименува мястото Маханаим”, т.е. Войнства (Бит. 32:2).“ Пак там, с. 124

40

Урок 7 15 август 2020

Сряда

12 август

4. ПРИЧИНА ЗА БЕЗПОКОЙСТВО
а. Каква мъдра предпазна мярка взе Яков за безопасността си? Битие 32:3-5

„Но въпреки това Яков чувстваше, че трябва да направи нещо, за да
осигури личната си безопасност. Затова проводи до брат си пратеници с
поздрав на примирие. Научи пратениците точно с какви думи да се обърнат към Исав. Преди рождението на двамата братя бе предсказано, че
по-старият ще бъде слуга на по-младия и за да не причини този спомен
горчивина на Исав, Яков каза на слугите, че ги изпраща при “господаря ми
Исав”. Когато застанеха пред него, те трябваше да назовават своя господар “твоя слуга Яков”; а за да отстранят опасенията му, че се връща като
бездомен скитник да иска бащиното наследство, Яков внимателно подчерта: “Придобих говеда, осли и овци, слуги и слугини; и изпратих да известят
на господаря ми, за да придобия благоволението ти” (Бит. 32:5).“ Патриарси
и пророци, с. 124, 125

„(Яков) не претендираше за предимство за себе си, но учтиво се обърна към брат си като висшестоящ, надявайки се по този начин да успокои
гнева, който възбуди чрез предишния си начин на действие.“ Знамения на

времето, 20 ноември 1879

б. Какво отговориха вестителите, въпреки тактичността на Яков? Битие 32:6
„Но слугите се върнаха с вестта, че Исав се приближава с четиристотин
мъже и не дава никакъв отговор на приятелското послание.“ Патриарси и

пророци, с. 125

в. Опиши състоянието на Яков при това положение. Битие 32:7, 8

„Яков (...) не можеше да се върне назад, а се боеше да върви напред.
Неговата невъоръжена и беззащитна група бе съвсем неподготвена за
враждебна среща. Затова я раздели на две дружини, та ако едната бъде
нападната, другата да може да избяга.“ Пак там
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Четвъртък

13 август

5. ВИНОВНИЯТ СЕ НУЖДАЕ ОТ НАДЕЖДА
а. Подобно на Йов, какъв тип опитност преживя сега Яков? Йов 7:6, 20
„Уединената планинска област бе обиталище на диви зверове и скривалище на грабители и убийци. Самотен и беззащитен, с дълбока тревога,
Яков се поклони до земята. Бе полунощ. Всичко, което бе скъпо в живота
му, бе надалеч, изложено на опасност и смърт. Най-горчива от всичко бе
мисълта, че със собствения си грях е изложил на опасност невинните.“
Патриарси и пророци, с. 125

б. Опиши естественото състояние на всеки един от нас и обясни
собствената ни надежда. Исая 1:5, 6, 18-20

„По естество ние сме отчуждени от Бога. Светият Дух описва нашето състояние с такива думи: “Мъртви в престъпления и грехове”; “Цялата
глава е болна и цялото сърце изнемощяло”; “Няма здраво място”. Сатана
здраво ни държи в своите примки и ние “сме уловени от него по неговата
воля”. Бог желае да ни излекува, да ни освободи. Но тъй като това изисква
пълно преобразяване, подновяване на цялото наше естество, трябва ние
самите всецяло да се предадем на Него.
Борбата срещу собственото Аз е най-голямата битка, която се е водила
някога. Покоряването на личното Аз и предаването на всичко, което имаме, на Бога изисква борба от наша страна; цялото ни същество трябва да
Му се подчини, преди да може да бъде подновено в своята първоначална
святост.“ Пътят към Христа, с. 43

Петък

14 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

42

Независимо от думите му, защо Лаван се ядоса от заминаването
на Яков?
Какви лоши навици Рахил беше научила вероятно от баща си?
Как Господ утеши Яков в напрегнатия му час на тръгване?
Каква промяна на отношението Яков осъзна, че му е необходима
с приближаването на Исав?
Когато угризение на съвестта съпътства проблеми, къде само можем да потърсим помощ?
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Копнеж за благословението
„А Яков каза: Няма да те пусна, докато не ме благословиш.” (Битие
32:26)
„Във време на най-голямата криза в живота си Яков се обърна в молитва към Бога. Той беше обхванат от едничката мисъл: промяна на характера си.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 151
Препоръчвани четива: История на изкуплението, с. 61-67 (Завръщането
в Ханаан)

Неделя

16 август

1. ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА НА ЯКОВ
а. Как се почувства Яков, чувайки, че Исав идва с 400 мъже, и какво можеше само да направи в крайно отчаяние? Битие 32:7 (първата
част), 9-12
„Грешният начин на действие, който Яков беше приложил в измамване
на баща си, беше винаги пред него. Той знаеше, че дългото му изгнание
беше резултат от собственото му отклонение от стриктната честност, закона на правдата. Той премисляше тези неща ден и нощ. Съвестта му
го изобличаваше и правеше пътуването му много тъжно. Как копнееше
отново да отиде в земята, където беше се препънал и донесъл петното на
греха върху душата му! Преди прегрешението си имаше чувство за Божието одобрение, което го правеше смел при трудности и бодър всред безпокойство и униние. Този дълбоко пребъдващ мир отдавна му бе непознат.
Все пак с благодарност си спомняше за покровителството, което Бог му
беше показал, видението за блестящата стълба и обещанията за помощ
и ръководство. Сериозно прегледа грешките и заблудите на своя живот и
отнасянето на Бог с него, смирено призна собственото си недостойнство,
голямата милост на Бога към него и благосъстоянието, което беше увенчало труда му.
Когато хълмовете на родната му страна се появиха пред него в далечината, сърцето на патриарха беше силно развълнувано. Той бе изпитал
своя Бог и намерил, че обещанията Му са неизменни; вярваше, че Бог ще
бъде с него; но когато се приближи до Едом, той се страхуваше много от
Исав.“ Знамение на времето, 20 ноември 1879
Урок 8 22 август 2020
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Понеделник

17 август

2. В УСАМОТЕНИЕ СЪС СПАСИТЕЛЯ
а. Какъв мъдър тактичен план реши да осъществи Яков? Битие 32:13-21

„Яков спря пътуването се, за да разработи планове за укротяване гнева на брат си. Той не желаеше да се втурне безразсъдно в опасността,
но изпрати големи подаръци на Исав чрез ръцете на слугите си, с добре
премислена вест, за да направи благоприятно впечатление. Изпрати жените и децата си с цялото си богатство напред по пътя, докато той самият
остана назад. Мислеше, че гледката на тази безпомощна малка група би
докоснала чувствата на Исав, който макар смел и отмъстителен, все още
беше състрадателен и нежен към слабия и незащитения. Ако окото му се
спреше първо върху Яков, гневът можеше да се възбуди и всички биха
загинали.“ Знамения на времето, 20 ноември, 1879
б. Обясни приоритета на Яков в този момент. Битие 32:22-24 (първата
част)
„Яков желаеше да бъде сам със своя Бог. Бе полунощ. Всичко, което
бе скъпо в живота му, бе далеч, изложено на опасност и смърт. Горчивата
капка в чашата на безпокойството бе мисълта, че собственият му грях бе
донесъл тази голяма опасност върху жените и децата му, които бяха невинни за греха, за който той бе виновен. Беше решил да прекара нощта в
смирение и молитва. Бог можеше да смекчи сърцето на брат му. Бог беше
единственото му прибежище и сила. В едно пусто място, нападано от грабители и убийци, в дълбока тревога той се поклони до земята с разкъсвана
от терзание душа и с настойчиви викове смесени със сълзи той отправи
молитвата си към Бога.“ Пак там
в. Как пламенната молитва на Яков трябваше да бъде пример за бъдещите поколения? Псалм 46:1-3, 7

„Яков победи, понеже беше упорит и решителен. Неговата опитност
свидетелства за силата на настойчивата молитва. Сега трябва да научим
този урок за побеждаваща молитва, за непоклатима вяра.“ Колпортьорска

служба, с. 81
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Вторник

18 август

3. НОЩТА НА БОРБА
а. Какво изведнъж се случи, докато Яков се молеше - и защо това е от
значение за нас? Битие 32:24-26

„Внезапно силни ръце се поставят върху раменете му [Яков]. Той незабавно хваща нападателя си, защото чувства, че това нападение цели
живота му; че е в ръцете на разбойник или убиец. Борбата е напрегната; не
изрича нито дума; но Яков напряга всичките си сили и не отпуска усилията
си нито за миг. Така борбата продължава чак до зазоряване, когато непознатият поставя пръст върху бедрото на Яков и той моментално окуцява.
Чак сега патриархът различава характера на своя противник. Разбира, че
се е борил физически с небесен пратеник и това е причината неговите
почти свръхчовешки усилия да не му донесат победа. Сега той е инвалид
и изпитва най-силна болка, но няма да отслаби хватката си. Той пада, един
надвит враг, каещ се и съкрушен, върху врата на ангела
Във вдъхновената история на това събитие този, който се бори с Яков
е наречен човек; Осия го нарича ангел [Осия 12: 4]; докато Яков казва:
„Видях Бога лице в лице.“ Също така се казва, че е имал борба с Бога.
Небесното величество, Ангелът на завета, дойде под образа и външния
вид на човек при Яков. Божественият пратеник използва някаква сила, за
да се освободи от хватката на Яков; Той го моли: „Пусни ме да си отида,
защото се зазори.“ Но Яков беше пледирал за Божиите обещания; той се
доверяваше на Неговото обещание, което е толкова сигурно и неизменно,
колкото Неговия престол; и сега, чрез смирение, покаяние и себепредаване, този грешен, заблуждаващ се смъртен, може да общува лично с Исус
Христос: „Няма да те пусна, докато не ме благословиш.“ Каква смелост се
проявява тук! Каква възвишена вяра, какво настойчиво и свято доверие!
Беше ли това дързост и неоправдано фамилиярничене от страна на Яков?
Ако беше от такъв характер, той нямаше да остане жив. Неговото не беше
себевъзвеличаване, самохвалство, дръзка претенция, а увереността на
един, който осъзнава своята слабост и недостойнство и способността на
Бог да изпълни обещанието си.“ Знамения на времето, 20 ноември 1879
б. Как Исус ни приканва да постоянстваме в молитва, както направи
Яков? Лука 18:1-8
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Сряда

19 август

4. МИЛОСТТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ
а. Защо мощният Ангел на завета не желаеше да превъзмогне срещу
един обикновен човек? Йов 23:6; Лука 11:13

„И когато видя, че не превъзмогна срещу него“ (Битие 32:25) - Величието на небето не превъзмогна срещу един пръстен човек, един смъртен
грешник! Причината е, че човекът закрепи треперещата си ръка с вяра
върху Божието обещание и божественият пратеник не можеше да остави
този, който висеше разкаял се, плачещ, безпомощен на врата му. Голямото
му изпълнено с любов сърце не можеше да се отвърне от молителя без да
удовлетвори молбата му. Христос не искаше да го остави не благословен,
когато душата му бе обвита с отчаяние.“ Знамения на времето, 20 ноември 1879
„С треперещи ръце той се бе вкопчил за Божите обещания и сърцето
на безкрайната Любов не можа да отблъсне умоляването на грешника.“
Патриарси и пророци, с. 126

б. Обясни резултата от борбата на Яков и защо името му беше променено? Битие 32:27-32

„Грешката, довела до греха на Яков при получаването на първородството чрез измама, сега му беше ясно показана. Той не беше се доверил
на Бог и Неговите обещания, както трябваше да направи. Беше станал
нетърпелив и се стремеше със собствени усилия да постигне това, което
Бог беше в състояние да извърши на Своето Си време и начин.
Ангелът запита Яков: „Какво е името ти?“ И когато Яков отговори, той
каза: „Няма да се наричаш вече Яков (изместващ другия от мястото му с
хитрост), но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил“
(Битие 32:28). Яков получи благословението, за което душата му бе копняла. Грехът му на човек, който с хитрост измества другия, и на измамник, бе
опростен. Кризата в живата му бе преминала. Бог показва в отношенията
Си с Яков, че не ще одобри и най-малката грешка в никое от децата Си;
нито ще отхвърли и остави в отчаяние и унищожение онези, които са измамени и изкушени, и въведени в грях. Съмнение, обърканост и угризение
на съвестта бяха тровили живота на Яков; но сега всичко бе променено и
сега сладка бе почивката и мирът в Бога, в уверението за Неговото възстановено благоволение.“ Исторически скици, с. 131, 132
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Четвъртък

20 август

5. МИСИЯТА НА ДРУГИЯ АНГЕЛ
а. Какво стана когато Яков и Исав се срещнаха, и защо? Битие 33:1-4
„Докато Яков се бореше с Ангела в тази забележителна нощ, друг ангел, един от войнството, което патриархът беше видял да го пази по пътя,
беше изпратен да подвижи сърцето на Исав когато спеше. В съня си той
видя брат си двайсет години изгнаник от бащиния си дом поради страха
от неговия гняв. Видя мъката за смъртта на майка им и го видя заобиколен с Божиите множества. Исав разказа този сън на своите четиристотин
въоръжени мъже и им поръча да не повреждат Яков, защото Бог на баща
му е с него…
Подпрян на тоягата си, патриархът тръгна да посрещне групата воини,
покланяйки се повторно до земята като знак на почит, докато малката свита чакаше изхода с дълбоко безпокойство. Те видяха ръцете на Исав хвърлени на врата на Яков, притискайки до гърдите него, когото той така дълго
беше заплашвал с най-ужасно отмъщение. Отмъщението сега е променено в нежни чувства и той, който някога жадуваше за братовата си кръв,
проливаше сълзи от радост, сърцето му смекчено с най-нежна привързаност от любов и нежност. Воините от войската на Исав видяха резултата от
тази нощ на плач и молитва, но те не знаеха нищо за борбата и победата.
Те разбраха чувствата на патриарха, съпруг и баща на семейството му и
притежанията му; но те не можаха да видят връзката, която имаше с Бог,
чрез която беше спечелил сърцето на Исав от Този, Който има всички сърца в ръката Си.“ Знамения на времето, 20 ноември 1879
б. Как приключи срещата? Битие 33:10, 11, 15-17

Петък

21 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Какви знаци на Божието благоволение трябва да си припомним
във време на криза?
Освен че донесе подаръци, как Яков се приготви да срещне брат
си?
Как може моят молитвен живот да стане повече като този на Яков?
Обясни духовните резултати от Якововата нощ на борба.
Каква възможност има за ангели да променят сърцето на някого,
когото познавам?
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Урок 9

29 август 2020 г.

Времето на Якововата скръб
„Горко! Защото велик е онзи ден, подобен нему не е бивал; именно той е време на утеснението на Яков; но ще бъде избавен от него.“
(Еремия 30:7)
„Борете се в молитва подобно на Яков. Агонезирайте. Исус в градината
пусна пот кръв; така и вие трябва да се потрудите. Не напускайте стаичката си, докато не се почувствате силни в Бога; и след това бдете, и докато
бдите и се молите ще можете да отблъснете злите нападки на Сатана и
Божията благодат ще може да се яви във вас.“ Вест към младите, с. 92
Препоръчвани четива: Великата борба, с. 510-517 (39. Времето на
скръбта – от „Когато Божието присъствие беше окончателно оттеглено от

юдейския народ“ до „Неговото дело на измама и разрушение постига кулминационната си точка през времето на скръбта“; с. 521-524 – от „Язвите не са всеобщи“ до „Снабдени с небесно всеоръжие, те дойдоха, за да отърколят камъка
от гроба на Спасителя“)

Неделя

23 август

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ НИ ИЗПИТ
а. Как Якововата скръб е подобна на това, което Божият народ ще
трябва скоро да претърпи и кое събитие е свързано с това? Еремия
30:5, 6; Откровение 22:11, 12
„Преживяването на Яков през тази нощ на борба и мъка представя
изпитанието, през което трябва да премине Божият народ точно преди идването на Христос.“ Патриарси и пророци, с. 128
б. Какво трябва да разберем за приключването на благодатното време? Деяния 1:7; Йоан 9:4
„Бог не ни е открил времето, когато тази вест ще приключи или ще
настъпи краят на благодатното време. Разкритите неща ще приемем за
себе си и за децата си, но нека не се опитваме да разберем онова, което е
запазено в събранията на Всемогъщия. (…)
Получавам писма, в които ме питат дали имам някаква специална информация за края на благодатното време. Отговарям, че имам една единствена вест: сега е време да работим, докато все още е ден, защото настъпва нощ, когато никой няма да може да работи.“ Избрани вести, кн. 1, с. 176
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Понеделник

24 август

2. НУЖНА Е БДИТЕЛНОСТ

„Когато книгите се отворят, пред Бога ще бъде разследван животът на
всеки един, който е вярвал в Исус. Нашият Ходатай започва с онези, които
най-напред са живели на земята, след това минава от поколение на поколение и привършва с живеещите. Всяко име бива споменато, случаят на
всеки един бива най-точно разследван. Някои имена биват приети, някои
отхвърлени.“ Великата борба, с. 397
„Голямата светлина и привилегии, които се дават, изискват в замяна на
това добродетелен и свят живот, отговарящ на дадената светлина. По-малко от това Бог не ще приеме.“ Свидетелства за проповедници, с. 338
б. Обясни сериозността и надеждата свързани с тази реалност. Изход
32:33; Езекиил 18:24, 27-30

„Ако някои имат отбелязани в книгите грехове, които не са изповядани
и опростени, техните имена биват отстранени от книгата на живота и отбелязаните им добри дела биват заличени от Божията паметна книга. (…)
Срещу имената на всички, които наистина са се покаяли за греховете
си и с вяра са приели Христовата кръв като умилостивителна жертва за
тях, в небесните книги е отбелязано опрощение. Тъй като те са станали
съучастници на Христовата правда и характерът им е намерен в хармония
с Божия закон, греховете им биват заличени, а самите те биват намерени
достойни за вечния живот.“ Великата борба, с. 397
„Извънредно тържествени са свързаните с последното дело на умилостивението събития, и пълни с отговорност са свързаните с тях факти. Съдът се извършва сега в небесното светилище. Вече от много години се върши това. Скоро – никой не знае колко скоро – ще се премине към случаите
на живите. Във величественото присъствие на Бога ще бъде изследван
нашият живот. Повече от всякога сега е време всяка душа да вземе присърце напомнянето на Спасителя: „Внимавайте, бъдете будни и се молете,
понеже не знаете кога ще настане времето“ (Марк 13:33) (…)
А привърши ли се изследователният съд, тогава ще бъде определена
участта на всички живи и мъртви.“ Пак там, с. 403
Урок 9 29 август 2020
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Дарения от първата събота - за Образователния отдел

а. Защо трябва ние, на които е възложена голяма светлина, да бъдем много бдителни в приготовлението да посрещнем нашия Господ
в мир? 1 Тимотей 5:24; 1 Петрово 4:17

Вторник

25 август

3. МЕРЗОСТТА НА ЗАПУСТЕНИЕТО
а. На кое предупреждение – макар и символично – трябва да обърнем действително внимание - нещо, което преживя ранното християнство? Матей 24:15, 16

„И Спасителят предупреди последователите Си: „И тъй, когато видите
мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините“ (Мат. 24:15-16) Когато идолопоклонническите знамена на римляните
бъдеха издигнати на святата земя, която се простираше няколко стотин
метра извън стените на Йерусалим, тогава Христовите последователи
трябваше да се спасяват с бягство. Когато видеха предупредителния
знак, тези, които искаха да се спасят, не трябваше да се бавят.“ Велеката
борба, с. 20

„Никой християнин не загина под развалините на Йерусалим. Учениците бяха предупредени и всички, които вярваха, очакваха обещания знак.“
Пак там, с. 23

б. Как мерзостта на запустението намира своя паралел в края? Даниил 12:1
„Също както обсадата на Йерусалим от римските армии беше сигнал за
бягство за юдейските християни, така и придобиването на власт от страна
на Съединените щати и издаване на указ, налагащ папската събота, ще ни
бъде знак за предупреждение.“ Мараната, с. 180
„Видях, че Исус не искаше да напусне Светая светих, докато всеки случай не бъде определен за спасение или погибел; и че Божият гняв не би
могъл да дойде докато Исус не завърши делото Си в най-святото място,
не свали свещеническата Си одежда и не облече дрехата на възмездието.
Тогава Исус ще преустанови посредничеството между Бога и човека и Бог
не ще се забави да излее гнева Си върху онези, които са отхвърлили
Неговата истина. Видях, че гневът на народите, Божият гняв и времето
да се съдят мъртвите бяха три различни периода, следващи един след
друг; а също, че Михаил още не се е повдигнал и че времето на скръбта, каквато никога не е бивала, все още не е започнало. Народите сега се
разгневяват, но когато нашият Първосвещеник приключи делото Си в светилището, ще стане да облече дрехата на възмездието и тогава ще бъдат
излети седемте последни язви.“ Опитности и видения, с. 47
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4. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА НАШАТА ВЯРА

„Когато Христос прекрати Своето посредническо дело в полза на човека, тогава ще започне времето на тази скръб. Тогава съдбата на всяка
човешка душа ще е решена и няма да има изкупителна кръв, очистваща от
греха. (…) Както Яков бе заплашен със смърт от своя разгневен брат, така
Божият народ ще бъде в опасност от неправедните, които ще се опитат да
го погубят. И както патриархът се бори цяла нощ, за да бъде освободен от
ръката на Исав, така праведните ще викат към Бога ден и нощ, за да бъдат
спасени от обкръжаващите ги врагове.
Сатана бе обвинил Яков пред Божиите ангели, претендиращ, че има
право да го унищожи поради греха му. Той бе подтикнал Исав да тръгне
срещу Яков; и през дългата нощ на борба се опита да внуши на патриарха
чувство за вина с цел да го обезкуражи и да го накара да се откъсне от
Бога.“ Патриарси и пророци, с. 128
б. Когато Сатана се присмива на нашите грехове, какво трябва да си
спомним? Исая 1:18; 26:3, 4

„Когато в своето бедствие Яков се държеше здраво за Ангела и Го умоляваше със сълзи, за да изпита вярата му, небесният Вестител също му
напомни за неговия грях и се опита да избяга от него. Но Яков не го пусна.
Той бе научил, че Бог е милостив и се хвърли в милостта Му. Посочи назад
към покаянието за греха си и молеше за избавление. Като правеше преглед на живота си, почти стигаше до отчаяние; но се държеше здраво за
Ангела и с мъчителни, агонизиращи викове Го умоляваше, докато победи.
Това ще преживеят и Божиите люде в последната борба със силите на
злото. Бог ще изпита вярата, настойчивостта и доверието им в силата Му
да ги освободи. Сатана ще се постарае да ги изпълни с ужас при мисълта,
че тяхното положение е безнадеждно; че греховете им са били прекалено
тежки, за да бъдат простени. Те ще изпитват дълбоко чувство за своето
недостойнство и когато изследват живота си, надеждите им ще потъват. Но
спомняйки си за величието на Божията милост и за собственото си искрено покаяние, ще умоляват за Неговите обещания, дадени чрез Христос на
безпомощните, каещи се грешници.“ Пак там
Урок 9 29 август 2020
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а. Как Якововото време на скръб има паралел в края? Еремия 30:7
(първата част); Откровение 13:11-17

Четвъртък

27 август

5. УСЪРДИЕТО НА ЯКОВ
а. Кое е най-голямото притеснение във времето на Якововата скръб
и окуражителните вести за него? Исая 44:22; Еремия 30:7 (последната
част)
„Ако Яков не се бе покаял предварително за своя грях - придобиване на
първородството чрез измама, Бог нямаше да послуша молитвата му и милостиво да опази живота му. Така и във времето на скръбта, ако Божиите
люде пазят някакви неизповядани грехове, за които си спомнят, докато се
измъчват от страх и в агония, те биха били надвити. Отчаяние би покосило
вярата им и те не биха могли с дръзновение да призоват Бога за спасение.
Но макар изпълнени с дълбоко чувство за своето недостойнство, те няма
да имат тайни прегрешения за разкриване. Греховете им ще бъдат заличени от изкупителната кръв на Христос и няма да могат да си ги спомнят.“
Патриарси и пророци, с. 128, 129

б. Опиши ревността, с която трябва да търсим сега Бога? Матей 11:12
„(Матей 11:12 цитирано) Насилването тук означава свято усърдие, каквото прояви Яков. Не е необходимо да се опитваме да създадем в себе
си напрегнато чувство, но спокойно, настойчиво да представяме молбите
си пред трона на благодатта. Нашата работа е да смирим душите си пред
Бога, да изповядваме греховете си и с вяра да се приближаваме към Бога.“
Да мога да Го позная, с. 272

„Праведните в своето страдание ще имат дълбоко усещане за своето
недостойнство и с много сълзи ще признаят напълно своето недостойнство, и, подобно на Яков, ще измолват Божиите обещания чрез Христос,
дадени точно на такива зависими, безпомощни, разкаяли се грешници.“
Духът на пророчеството, т. 1, с. 121, 122

Петък

28 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо Бог мъдро е избрал да не разкрива датата за края на благодатното време?
Как мога да съм в опасност да бъда твърде небрежен за духовното си
състояние?
Какво се случва, когато Исус приключи делото Си като наш Ходатай?
Кои две противоположни заблуди са опасни по отношение на нашето
изповядване на греха?
Как мога по-ревностно да развия истинска, подобно на Яков, интензивност с Бога?
Урок 9 30 май 2020

5 септември 2020 г.
Дарения от първата събота
за Образователния отдел
Нуждата от работници в Господното
лозе е явна. „Чрез труда на такава армия от млади, добре обучени сили, колко скоро би могла вестта за разпнатия,
възкръснал и отново идващ Спасител да
бъде разнесена по целия свят!“ Възпита-

ние, с. 302, 303

Това е работата и църквата ни трябва да инвестира, за да бъде сигурна,
че нашите деца и младежи ще бъдат „добре обучени“, за да изпълнят Господната поръка: „Идете по целия свят и научете всичките народи“.
Адвентисти от седмия ден реформаторско движение инвестира средства
в образователното дело в различни места, организира езикови обучения,
за да осъществи тази цел. От детско обучение до висше обучение в мисионерските училища нашите млади хора получават стабилна основа в „настоящата истина“ и с най-добри методи, където тази истина може да бъде
представена на други души.
„Истинското възпитание е образование за мисионска служба. Всеки син
и всяка дъщеря на Бога са призвани да действат за Господа. Ние сме призвани за служба на Бога и на съчовеците си и целта на нашето образование
трябва да бъде, да ни направи способни за тази задача.“ По стъпките на

Великия Лекар, с. 270

„За да подкрепим младите срещу изкушенията на неприятеля, сме установили училища, където те могат да бъдат квалифицирани за полезност
в този живот и за службата на Бога през вечността.“ Съвети за родители,
учители и ученици, с. 495

Чрез Божият благодат създадените училища се разшириха, за да включат сателитни програми, семинарни програми и напоследък онлайн образователни платформи, за да се осигури, че всеки да може да има достъп до образованието. Тези онлайн платформи от кампусите на нашите
училища в Колумбия и Съединените американски щати правят възможно
учениците да получат мисионерско образование, независимо от това къде
живеят. Молим, покажете вашата подкрепа за обучението на нашите младежи чрез щедрия си принос към този фонд. Вашият щедър дар ще допринесе за развитието на този възнаграждаващ клон на Божието дело.
Благодарим Ви предварително и нека Бог да благослови даренията и
дарителите.
Образователен отдел към Генералната конференция

53
53

Урок 10

5 септември 2020 г.

Реформация в дома
„Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха
с него: “Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и
променете дрехите си.“ (Битие 35:2)
„Бог желае родителите да действат като разумни същества и да живеят
така, че всяко дете да може да бъде правилно възпитано.“ Дом и семейство,

с. 163 (англ.)

Препоръчвани четива: Детско водителство, с. 290-292

Неделя

30 август

1. НОВА ОБЛАСТ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
а. След срещата на Яков с Исав как се погрижи Бог за следващото му
преместване? Битие 33:17-20

„Така молитвата на патриарха при Ветил Бог да го доведе отново с мир
в собствената му страна бе изпълнена.“ Патриарси и пророци, с. 130
б. Какво трябва да вземем под внимание, наблюдавайки небрежността на Яков в управлението на семейството, когато се установи в нова
област? Битие 34:1; Матей 6:13 (първата част)

„Бащи и майки, осъзнавате ли важността на тази отговорност, която
лежи върху вас? Позволявате ли на децата си да общуват с други деца,
без да имате представа какво възпитание са получили те? Не позволявайте на вашите деца да остават насаме с тях. (…)
Това е едно изпитание и въпрос на избор за вас - да поемете риска
да оскърбите съседите си, като върнете децата им, или да им направите
удоволствието да легнат при вашите деца, които ще бъдат изложени да
получат знание, което цял живот ще бъде проклятие за тях.“ Детско води-

телство, с. 60
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2. ОБЕЗЧЕСТЯВАНЕТО НА ДИНА

„Търсещият удоволствие сред хора, които не се боят от Бога, сам застава на сатанинска почва и приканва изкушенията.“ Патриарси и пророци, с. 130
„По целия свят градовете се превръщат в свърталища на порока. Накъдето и да погледнете, ще чуете стенания и прояви на злото. Навсякъде
дебнат съблазни към разврат и прахосничество.“ По стъпките на Великия Ле-

кар, с. 248

„Градовете са станали като Содом и децата ни ежедневно са изложени на много злини. Тези, които посещават обществените училища, често
се свързват с други, по-занемарени от тях, такива, които освен времето,
прекарано в училищната стая, са оставени да получат улично възпитание.
Сърцата на младите лесно се впечатляват; и ако обкръжението им не е
с подходящ характер, Сатана ще използва тези занемарени деца, за да
повлияе на по-грижливо възпитаните. По този начин, преди родителите
съботопазители да знаят какво се прави, уроците на покварата биват научени и душите на техните малки са покварени." Съвети за родители, учители

и ученици, с. 173

„Чувствеността е заглушила желанието за святост и е изсушила духовния им успех.“ Детско водителство, с 233

б. Кое трябва да ни държи далеч от такива примки? 1 Солунци 5:22

Дарения от първата събота - за Образователния отдел

а. Когато дъщерята на Яков, Дина, излезе с наглед безобиден план
да види дъщерите на земята, какво се случи - и как тази трагедия е
предупреждение за нас днес? Битие 34:2; 1 Коринтяни 15:33

„Тези, които отговарят за Божията собственост - душите и телата на
децата, създадени по Негов образ, трябва да издигнат бариери срещу
чувствените наслади на възрастта, които съсипват физическото и морално здраве на хиляди деца. Ако се проследят много от престъпленията на
нашето време до истинската им причина, ще се види, че вината е в невежеството на бащите и майките, които са били безразлични по този въпрос.“
Пак там, с. 60

„Има такива, които ще кажат: „О, не е нужно да бъдете така особени!
Малко безобиден флирт няма да навреди.“ И плътското сърце подтиква
към изкушение и към практическото разрешаване на отстъпки, което завършва в грях. Това е едно непристойно отхвърляне на морала, което не
отговаря на високия стандарт на Божия закон.” Медицинска служба, с. 143

Урок 10 5 септември 2020
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Вторник

1 септември

3. ГОТОВИ ЗА ДОГОВОР
а. Как езическият Сихем гледаше на задължението си към Дина?
Битие 34: 3, 4, 6, 8, 11, 12. Каква извънредна разпоредба по-късно
Бог даде на евреите за този вид ситуация? Второзаконие 22:28, 29.

б. Макар да не познаваше Божиите стандарти за Неговия народ, привързаността на Сихем към дъщерята на Яков изглежда е била искрена - все пак каква опасност беше на хоризонта с предложението на
баща му? Битие 34:9, 10

„За отношението, което Израил трябваше да има с околните народи,
Господ бе заявил чрез Мойсей: „Да не правиш договор с тях, нито да ги
пожалиш; да не се жениш между тях (…), защото ще отвърнат синовете ти
от да Ме следват, за да служат на други богове и така ще пламне върху вас
гнева на Господа, който скоро ще те изтреби.“ „Защото сте люде свети на
Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които
са по лицето на земята“ (Второз. 7:2-4; 14:2).
Последиците от договорни отношения с околните народи бяха предсказани ясно.“ Пророци и царе, с. 289
в. Как Божието предупреждение срещу сродяване с невярващи продължава да отеква към нас днес? 2 Коринтяни 6:14-18

„Недей се свързва с такъв, който е враг на Бога, освен ако искаш никога
да не се вдигнат сенките от твоя дом.“ Вест към младите, с. 322
„От Христовите последователи се иска да излязат от света, да се отделят и да не се докосват до нечисто. Имат обещанието, че са синове и дъщери на Всемогъщия, членове на царското семейство. Но ако не изпълнят
поставените им условия, те не могат и няма да получат изпълнение на
обещанието.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 360
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4. КОВАРЕН ПЛОД

б. Въпреки дружелюбното споразумение, каква ужасна постъпка извършиха след това двама от синовете на Яков - и как сме предупредени срещу начина, по който се опитваха да оправдаят предателството
си? Битие 34:25-29, 31; Матей 5:13

„Пребиваването на Яков и синовете му в Сихем завърши с насилие и
проливане на кръв. Единствената дъщеря в семейството бе посрамена и
оскърбена, двама братя бяха заплетени във вина за убийство, цял един
град бе предаден на разрушения и клане, за да се отмъсти за беззаконното дело на един неразумен младеж. (…)
Коварната жестокост на Симеон и Левий не беше безпричинна; но все
пак те извършиха тежък грях с поведението си към сихемците.“ Патриарси
и пророци, с. 130

„Външното благочестие без живи принципи е съвсем безполезно подобно на солта без вкус. Безпринципният християнин става пословичен.
Превръща се в укор за Христос и обезславя името Му.“ Свидетелства към
църквата, т. 2, с. 362

в. Какво разбра Яков за сериозните недостатъци в управлението на
семейството му - и какъв лъч на надежда дойде в сърцето му? Битие
34:30; 35:1
„Яков чувстваше, че има повод за дълбоко смирение. Жестокост и лъжа
се бяха проявили в характера на синовете му. В стана имаше поклонение
на фалшиви богове и в известна степен идолопоклонството бе спечелило почва дори сред неговото домочадие. Щеше ли Господ да постъпи със
семейството му според заслуженото? Нямаше ли да го остави на отмъщението на съседните народи?
Докато Яков бе така превит от скръб, Господ го насочи да отпътува на
юг към Ветил. Мисълта за това място му напомни не само видението с ангелите и Божиите обещания за милост, но и обета, който бе забравил - че
Господ ще бъде негов Бог.“ Патриарси и пророци, с. 131
Урок 10 5 септември 2020
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Дарения от първата събота - за Образователния отдел

а. Как синовете на Яков предложиха да се реши затруднението и какъв беше отговорът? Битие 34:7, 13-24

Четвъртък

3 септември

5. ВРЪЩАНЕ КЪМ БОЖИИТЕ ПЪТИЩА
а. Обясни жизненоважната стъпка, която Яков предприе в семейната
реформация и удивителните резултати. Битие 35:2-5
„След като (Яков) разкри чудното отношение на Бога към него, една
завладяваща сила облекчи сърцето му и трогна сърцата на децата му. По
най-въздействащ начин той ги приготви да се присъединят с него в поклонението на Бога, когато пристигнат във Ветил.“ Патриарси и пророци, с. 131
„Яков се смири и изиска от семейството си да се смирят и да махнат
всичките им украшения, защото той трябваше да извърши умилостивение
за греховете им, като принесе жертва на Бога, за да може да бъде снизходителен към тях, а не да ги остави да бъдат унищожени от други народи.“
Духовни дарби, т. 3, с. 137

б. Как вярващите във всяка епоха могат да бъдат вдъхновени от
вида на окуражителната нова опитност на Яков, която имаше във Ветил? Битие 35:6, 7; Деяния 19:18-20
„Бог прие усилията на Яков да премахне злото от семейството си, яви
му се, благослови го и поднови дадените му обещания, понеже той се боеше от Него.“ Духовни дарби, т. 3, с. 137
„Изгорете магьосническите книги; изгорете и последната от тях; изгорете всичко - да, унищожете го - от това ще пострада връзката между вас и
силите на тъмнината. „Излезте измежду тях и отделете се, и не докосвайте
до нечистото нещо и аз ще ви приема.“ (2 Коринтяни 6:17) Това е, което
трябва да искаме да направим. Искаме да се поклоним в благоговение
пред небесния Бог.” Проповеди и беседи, т. 2, с. 68

Петък

4 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо родителите трябва да бъдат много бдителни към децата и
младегжите днес?
Как една трагедия, като тази в случая с Дина, е възможна да се
случи днес?
Какво не беше наред с начина, по който Симеон и Левий се справиха с греха на Сихем?
Защо е толкова важно за мен да дам правилен пример пред света?
Каква реформация може да е необходимо да извърша в собственото ми семейство?
Урок 10 5 септември 2020

Урок 11

12 септември 2020 г.

Плодове в семейството
„Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и където съм Аз,
там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете
Отец Ми.“ (Йоан 12:26)
„Чрез разкриването на (Божията) благодат сърцата, които някога са били
безразлични или отчуждени, могат да бъдат обединени.“ Божията удивител-

на благодат, с. 115

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 131-135 (19. Завръщането в Ханаан – от „И тъй, те дадоха на Яков всичките чужди богове“ до края)

Неделя

6 септември

1. ПОКАЯНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
а. Въпреки намерението на Яков да следва Бога, каква ситуация съществуваше в дома му дълги години и защо? Притчи 26:21; 27:15
„Якововият грях и последвалите събития, причинени от него, не можаха
да предотвратят злото влияние - то разкри горчивите си плодове в нрава
и в живота на синовете му. Наближавайки своята зрелост, тези синове развиха в характера си сериозни недостатъци. Резултатите от полигамията
се проявиха в дома като ужасно зло, което има способността да изсушава
самите извори на любовта. И неговото влияние отслабва и най-святите
връзки. Ревността на няколкото майки бе вгорчила семейните отношения. Израснали в съперничество помежду си, децата не търпяха контрол, а животът
на баща им бе помрачен от безпокойство и мъка.“ Патриарси и пророци, с. 134
б. Защо начинът, по който Господ почете твърдата реформация на
Яков в семейството, може да ни вдъхнови днес? Битие 35:9–15; Йоан
12:26

„Отстранете греха и тогава се вкопчете в Могъщия, който е в състояние
да отмие всяко петно от греха. Сега, в това време това е едно дело на
смирение и ние трябва да изповядваме греховете си и да се приближим
до Бога, за да може Той да напише „опростен“ срещу нашите имена.“ Ръкописи, т. 9, с. 252
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Понеделник

7 септември

2. ПЪТУВАНЕ НАПРЕД
а. Как отбелязването на смъртта на Рахил показа Божията сила да
я направи победител? Битие 35:16-20 (Сравни с Битие 31:30, 32, 34;
35:4)
б. Кое предупреждение трябва да вземем под внимание днес от сериозния духовен неуспех - как грехът на Рувим, първородният на Яков,
го направи да изгуби благословените привилегии на първородството? Битие 35:21, 22; Притчи 6:32, 33
„По пътя към Ефрат още едно тежко престъпление опетни семейството
на Яков. То стана причина първородният син да бъде лишен от привилегиите и честта на първородството.“ Патриарси и пророци, с. 132
„Нямам истинско основание да се надявам на онези, които са служили
като пастири на стадото и с години са били търпяни от милостивия Бог,
Който им е говорил с изобличения, предупреждения и умоляване, но които
са укривали злите си пътища и са продължавали в тях, като са нарушавали
закона на небесния Бог с блудстването си. След като е било направено
всичко това, ние можем да ги оставим да изработват спасението си със
страх и трепет, но в никой случай не бива да им възлагаме грижата за
душите на другите. Фалшиви пастири!“ Свидетелства за проповедници, с. 317
в. За разлика от това, как Яков беше благословен с мир и просперитет, като ценеше Божията воля като свой най-голям приоритет? Битие
35:27-29; 36:6, 7

„Яков и Исав се срещнаха край смъртния одър на баща си. Някога поголемият брат бе очаквал това събитие като възможност за отмъщение,
но оттогава чувствата му се бяха променили прекомерно. Яков, удовлетворен от духовните благословения на първородството, отстъпи на брат
си наследството на бащиното им богатство - единственото наследство,
което Исав се стараеше да получи и което ценеше. Вече не ги отчуждаваха ревност или омраза, но все пак се разделиха и Исав се премести
в планината Сиир. Бог, Който е богат на благословения, бе дал на Яков
светско богатство в добавка към по-висшето добро, което той бе търсил.
(…) Тази раздяла съответстваше на божественото намерение за Яков. Тъй
като братята се различаваха твърде много в религиозната си вяра, за тях
беше по-добре да живеят отделно.“ Патриарси и пророци, с. 132
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Вторник

8 септември

3. ИЗБОРЪТ Е НАШ
а. Кои предупреждения трябва да подчертаем отново, като разглеждаме Исавовото отхвърляне на избора на Божията благодат? Римляни 9:13

„Исав и Яков еднакво бяха поучавани в знание за Бога и еднакво бяха
свободни да следват Неговите заповеди и да получават Неговото благоволение. Но двамата не направиха еднакъв избор. (…)
Направеният от Бога избор, чрез който Исав бе изключен от благословенията на спасението, не бе случаен. Даровете на Божията благодат
чрез Христос се дават на всички. Човек може да се погуби само в резултат
на собствения си избор. Бог е изложил в Словото Си условието, според
което всяка душа ще бъде избрана за вечен живот - послушание на Неговите заповеди чрез вяра в Христос. Бог е избрал характер в хармония
с Неговия закон и всеки, който отговаря на стандарта на тези божествени
изисквания, ще влезе в царството на славата. (…) (Йоан 3:36; Матей 7:21
цитирано). А откровението заявява: “Блажени, които изперат дрехите си,
за да имат право да дойдат при Дървото на живота и да влязат през портите на града” (Откр. 22:14). Според Божието слово това е единственият
избор, определящ окончателното спасение на човека.
Всяка душа, която ще изработи спасението си със страх и трепет, е
избрана. Избран е човекът, който ще облече Божието всеоръжие и ще се
подвизава в доброто войнстване на вярата. Избран е този, който ще бди с
молитва, който ще изследва Писанията и ще отбягва изкушенията. Избран
е този, който ще има не отпадаща вяра и ще бъде послушен на всяко слово, излизащо от Божиите уста. Изкуплението е предвиденото средство за
спасение и то се дава даром за всички. А на резултатите от изкуплението
ще се наслаждават тези, които са се съобразили с условието.“ Патриарси
и пророци, 132, 133

б. Какво трябва подобно на Яков винаги да помним? 2 Коринятни 4:18

„Исав презря благословението на завета. Той оцени временното по-високо от вечното - духовното, и получи желаното. Чрез личния си свободен
избор той се отдели от Божия народ. Яков избра наследството на вярата.“
Пак там, с. 134
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Сряда

9 септември

4. ИЗБЯГВАНЕ НА РОДИТЕЛСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ
а. Как неразумно се отнесе Яков към своя син Йосиф? Битие 37:3, 4

„Но един от синовете на Яков бе със съвсем различен характер - Йосиф, по-големият син от Рахил, чиято рядка красота отразяваше и вътрешна красота на ума и сърцето. Чист, енергичен и жизнерадостен, юношата
даваше доказателства и за морална сериозност и твърдост. Той слушаше
наставленията на баща си и обичаше да се покорява на Бога. (…) Сърцето
на Яков се стопли от това дете на старините му. Той “обичаше Йосиф повече от всичките си деца” (виж Бит. 37 гл.).
Но дори тази привързаност трябваше да стане причина за неприятности и скръб. Яков не постъпваше мъдро, като проявяваше предпочитанието си към Йосиф, а това възбуждаше ревността на другите му синове.“
Патриарси и пророци, с. 134

б. Как може собственото ни отношение да спомогне за качеството
благост в характера на нашите подрастващи деца? 1 Тимотей 5:21;
Яков 3:17

„Няма протежиране у Бога и никакво предпочитание; не бива да се
въвежда или поддържа лицемерие в нашите домове, църкви или институции.“ Е. Уайт, Материали 1888, с.1821
в. Йосиф беше верен и послушен и също израсна много чрез страдание. Но кои общи думи за предпазливост са ни дадени срещу разглезване или облагодетелстване на някои деца пред други? Исая 3:4, 5

„В сляпата си и безумна привързаност и двамата сте се предали пред
детето си. Позволявате му да държи юздите в малките си юмручета. То ви
е управлявало още от времето преди да проходи. Какво може да се очаква
от бъдещето, имайки предвид миналото? (…) Със сегашните си навици и
поведение твоето дете никога няма да види Божието царство. И вие – родителите му – ще бъдете онези, които ще са затворили портите на небето
за него. Как ще се отрази това на собственото ви спасение?“ Свидетелства
към църквата, т. 4, с. 357, 358
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Четвъртък

10 септември

5. ЗЛОБАТА НА ЗАВИСТТА
а. Колко дълбоко попаднаха синовете на Яков в примката на горчивата ревност срещу най-малкия си брат Йосиф? Битие 37:13-18, 24,
28, 31, 32

„Братята му (Йосиф) го видяха да се приближава, но и мисъл не им
мина, че е уморен и гладен след дългото пътуване. Дори правото му на
гостоприемство и братска любов не смекчи горчивата им злоба. При вида
на дрехата - знак за любовта на баща им към него - те се изпълниха с ярост. “Ето, иде тоя съновидец” - извикаха подигравателно. Дълго спотаяваната завист и желание за отмъщение ги завладяха неудържимо.“ Патриарси
и пророци, с. 135

б. Какво причинява ревността и коя е най-горчивата историческа
илюстрация за това? Притчи 6:34, 35; Матей 27:17-23
„Целият живот и поучения на Христос бяха непрекъснати уроци на смирение, благотворителност, добродетел и себеотрицание. Това беше постоянен упрек към себеправедния, придирчив дух, проявен от евреите. Сатана ги
водеше, докато изглеждаше, че подхранват ярост при самото споменаване
на прекрасните дела на Христос, които отвличаха вниманието на хората от
тях. (…) Неговата доброта Го превърна в обект на тяхната ревност и омраза
и в сляпата си ярост извикаха: Разпни го! Разпни го!” Духовни дарби, кн. 4А, с. 117

Петък

11 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как животът на Яков дава надежда за всяко борещо се семейство?
2. Кои невъзможни сфери от живота ми могат да бъдат променени
чрез предаване на Бога?
3. Въпреки грешките на Яков, защо трябва да подражаваме на
него, вместо на Исав?
4. Защо трябва да внимавам да избягвам пристрастие, протежиране и завист?
5. Защо е решаващо да моля Бог да изкорени от мен всяка следа
от ревност?
Урок 11 12 септември 2020
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Урок 12

19 септември 2020 г.

Резултатът от настойчивата молитва
„Господ извършва правда и правосъдие за всичките угнетявани.“
(Псалм 103:13)
„Никой земен родител не може да бъде тъй търпелив към грешките и
недостатъците на своите деца, както Бог е към онези, които желае да спаси.“ Пътят към Христа, с. 34
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 145-156 (21. Йосиф и неговите братя)

Неделя

13 септември

1. ЕДНО ВРЕМЕ НА СКРЪБ
а. Опиши дълбочината на Якововата скръб, когато счете, че Йосиф е
мъртъв, и впечатлението, което това направи върху виновните синове. Битие 37:33-35

„(Синовете на Яков) бяха очаквали тази сцена с ужас, но не бяха подготвени за сърцераздирателната мъка, пълното обезумяване от скръб, което
бяха принудени да видят. “Това е дрешката на сина ми - каза Яков. Лют
звяр го е изял. Несъмнено Йосиф е разкъсан.” Напразно синовете и дъщерите му се опитваха да го утешат. Той “раздра дрехите си, сложи вретище
около кръста си и оплаква сина си за дълго време”. Времето течеше, но
скръбта му не намаляваше. “С жалеене ще сляза при сина си в гроба” това бе отчаяният му вик. Младежите, ужасени от стореното и от укорите
на баща си, затвориха в сърцата си съзнанието за вината, която дори и на
самите тях им изглеждаше прекалено голяма.“ Патриарси и пророци, с. 136
б. Какво е предназначена да развие скръбта в нас? Яков 1:3, 4
„Бог допуска да бъдем поставени под обстоятелства, които ще ни изпитат,
да увеличат нашата любов и да усъвършенстват доверието ни в Него. (…)
Изпитания ще дойдат, но те са доказателство, че сме Божии чада.“ Служители на евангелието, с. 441 (1892) (англ.)
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2. РАСТЕНЕ В БЛАГОДАТТА
а. Как Якововият характер се беше развил от мъчителната му нощ в
молитва за себе си и за семейството му във Ветил? Псалм 92:12-15

„Яков избра наследството на вярата. Той се бе стремял да го придобие
с хитрост, подлост и лъжа; но Бог бе позволил последиците от греха му да
го накарат да се поправи. И все пак, сред всичките горчивини на по-късните си години Яков никога не се отклони от своето намерение и не се отказа
от избора си. Научи, че когато прибягва до човешко умение и хитрост за
постигане на благословение, той воюва против Бога. След онази нощ на
борбата край Явок Яков стана друг човек. Себеупованието му бе изкоренено. От този момент нататък той вече се отказа да прилага по-ранните
хитрости. Вместо с лукавство и измама животът му се характеризираше
с простота и истина. Той научи урока на обикновеното доверие във всемогъщата Ръка; и след изпитания и бедствия се покланяше непринудено
предан на Божията воля. По-низшите черти в характера му изгоряха в огъня на пещта. Истинското злато бе пречистено, докато вярата на Авраам и
Исаак се прояви в него без сянка.“ Патриарси и пророци, с. 134
б. Кое завещание от Яков е Божието намерение за нашите семейства? Исая 8:16-18; Второзаконие 29:29

„В известен смисъл бащата е свещеник на дома, полагащ на Божия
олтар сутрешната и вечерната жертва, докато съпругата и децата се съединяват в молитва и хваление. Исус ще живее в такъв дом и чрез оживотворяващото Му влияние ще се чуват радостните възгласи на родители,
които в обстановка на възвишеност казват: „Ето, аз и децата ми, които ми
е дал Бог.“ Спасени, спасени, спасени за вечността! Освободени от покварата, която е в разтлението на света и чрез Христовите заслуги направени
наследници на безсмъртието! Видях, че малко на брой бащи осъзнават
своята отговорност. Те не са се научили да се контролират и докато не
възприемат този урок, няма да успяват да ръководят децата си. Съвършеният самоконтрол ще действа като притегателна сила върху семейството.
Когато това се постига, голяма победа е спечелена. Тогава те могат да
възпитават децата си на самоконтрол.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 469
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3. НЕМОЩНОТО СЕМЕЙСТВО НА ВЯРАТА
а. Когато Якововите синове застанаха пред управителя на Египет
(който непознат за тях, всъщност беше Йосиф), кое разкрива промяната в поведението им? Битие 42:21
„През годините, откакто Йосиф се бе разделил с братята си, синовете на
Яков се бяха променили по характер. По-рано бяха завистливи, буйни, лукави, жестоки и отмъстителни; но сега, изпитани от неволите, се проявиха
като несебелюбиви, верни един на друг, предани към баща си и подчинени
на неговия авторитет, макар да бяха вече мъже на средна възраст.“ Патри-

арси и пророци, с. 146

„(Йосиф) видя в братята си плодовете на истинското покаяние.“ Патри-

арси и пророци, с. 149

б. След толкова много години на изпитания в живота на Яков и децата му, къде настойчивият патриарх накрая беше повикан да отиде?
Битие 45:9, 25-28

в. Как само Яков знаеше със сигурност, че това е стъпка, която той
трябваше да направи, и защо Господ нареди така? Битие 46:1-5;
Псалм 103:13

„На Авраам бе дадено обещание за потомство, многобройно като звездите, и до този момент избраният народ се увеличаваше, но бавно. А ханаанската земя сега не предоставяше поле за развитие на такъв народ
като предсказания. Тя се владееше от могъщи езически племена, които не
трябваше да бъдат изгонени “преди четвъртото поколение”. (…) Смесеха
ли се с ханаанците, щяха да бъдат застрашени от увличане в идолопоклонство. Египет обаче предлагаше необходимите условия за изпълнение
на божественото намерение. Беше им предоставена добре напоявана
част от страната с необходимите предимства за бързо умножаване на людете. Антипатията, която трябваше да срещнат в Египет заради начина си
на препитание - “защото всичките овчари са отвратителни за египтяните”
(Бит. 46:34), щеше да им даде възможност да станат отделен народ и да
ги опази от участие в идолопоклонството на египтяните.“ Пак там, 150, 151
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4. БЛАЖЕННИ МОМЕНТИ
а. Опиши срещането отново на Яков и Йосиф. Битие 46:28-30
„Стигнал Египет, керванът се насочи направо към Гесенската земя. Тук
Йосиф дойде с царска каляска, придружен от княжеска свита. Той забрави
превъзходството на обкръжението си и достойнството на поста си. Една
мисъл само изпълваше ума му, един копнеж вълнуваше сърцето му. Като
гледаше приближаващите се пътници, толкова дълго потисканата любов
повече не можа да бъде задържана. Скочи от колесницата и се затича да
поздрави баща си.“ Патриарси и пророци, с. 151
б. Разкажи за срещата между Яков и царя. Битие 47:7-10

„Патриархът бе чужденец в царските дворове. Сред възвишените сцени
на природата, той бе общувал с един по-велик монарх; и сега, съзнавайки
превъзходството си, вдигна ръце да благослови фараона.“ Пак там
в. Как преживя Яков в Египет? Битие 47:27, 28

„В първото си поздравление към Йосиф Яков бе говорил, че е готов
да умре след този радостен край на дългото си безпокойство и скръб. Но
му бяха дадени още 17 години мирен живот в Гесен в щастлив контраст
с преживяното досега! В синовете си той видя доказателство за истинско
покаяние; видя семейството си, обкръжено от всички условия, необходими
за развитието на един голям народ; и вярата му се хвана за сигурното обещание: бъдещото им установяване в Ханаан. Самият Яков бе заобиколен
от всички знаци на любов и благосклонност, които първият министър на
Египет можеше да му даде. И щастлив в обществото на толкова дълго отсъствалия си син, изживя в радост и мир земните си дни.“ Пак там
г. Въпреки приятното време на Яков в Египет, коя сериозна молба
разкри колко силна беше целта му да се доверява на Божиите обещания? Битие 47:29-31
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5. ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ БЪДЕЩЕТО
а. Какво показа Якововата пророческа прозорливост относно синовете на Йосиф? Евреи 11:21; Битие 48:8, 9, 17-19

б. Как това пророчество трябваше скоро да се изпълни? Числа 1:3335; 2:21, 24; Второзаконие 33:16, 17

в. Как опитността на Яков и синовете му трябва да ни мотивира днес?
Римляни 12:1, 2
„Силата на злото в неговото естество бе сломена и характерът му бе
преобразен. (…)
Преглеждайки историята на своя живот, Яков призна, че Божията сила
го е крепила – „Бог, Който ме е пазил откак съществувам до днес; Ангелът,
който ме избавя от всяко зло“ (Бит. 48:15, 16).
Същата опитност се повтаря в историята на Якововите синове – грехът
донесе въздаяние, а покаянието – плод на праведен живот.
Бог не отменява Своите закони, нито действа противно на тях. Той не
разваля това, което е направил грехът, обаче го преобразява. Чрез Неговата благодат проклятието се превръща в благословение.“ Възпитание, с. 158

Петък

18 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Каква може да е истинската цел на изпитанието, пред което съм
изправен понастоящем?
Опиши Божия план за днешните бащи.
Защо Египет беше подходящо място за Божия народ – но само
временно?
Какво трябва да науча от перспективата на Яков, докато за кратко
беше в Египет?
Как може своенравните членове на моето семейство да се променят, както направи Яков?
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Надежда за остатъка на Израил
„Господ да те послуша в скръбен ден; името на Бога Яковов да те
постави на високо!“ (Псалм 20:1)
„Също както Яков се бореше в молитва. Агонизирайте.“ Свидетелства

към църквата, т. 1, с. 144

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 1, с. (144-146
Младите съботопазители – от „ Видях, че младите изповядват, но не притежават спасителната Божия сила“ до „Каква е целта? Безсмъртие, вечен живот.“);
Свидетелства към църквата, т. 3, с. 519-523

Неделя

20 септември

1. ПОСЛЕДНО ПОСЛАНИЕ
а. Какво последно послание отправи Яков към синовете си? Битие 49:1, 2

„Сега, когато децата му (на Яков) очакваха да получат неговото последно благословение, Духът на вдъхновението го осени и в пророческо
видение му разкри бъдещето на потомците му. Като спомена едно след
друго имената на синовете си, той описа характера на всеки и предсказа
с кратки думи бъдещата история на племето му.“ Патриарси и пророци, с. 152
„(Яков) не изпитваше чувство на негодувание към скърбящите си деца.
Но Бог чрез пророческия дух издигна ума на Яков над естествените му
чувства. В последните му часове ангели бяха около него и силата на Божията благодат сияеше над него. Бащините му чувства щяха да го накарат да
изрече в предсмъртното си послание само изрази на любов и нежност. Но
под влиянието на вдъхновението той изрече истина, макар и болезнена.“
Духовни дарби, т. 3, с. 172, 173

б. Как последната молба на Яков разкрива начина как силната Божия
благодат е докоснала удивително сърцето на патриарха по отношение
на първата му съпруга, която някога беше мразил? Битие 49:28-31
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2. ПРЕЧИСТВАЩИЯТ ОГЪН
а. Опиши края на Якововия живот и дълбокото въздействие, което
имаше върху околните – включително египтяните. Битие 49:33; 50:1-3
Какво вдъхновяващо завещание остави и за нас?

„Яков бе съгрешил и бе страдал дълбоко. Много години тежък труд, грижи и скръб последваха деня, когато големият му грях го принуди да избяга
от шатрите на баща си. Бездомен беглец, разделен от майка си, която никога вече не видя, той работи седем години за жената, която обичаше само
за да бъде изигран подло. Двадесет години отдаде тежък труд в служба на
алчния си, граблив родственик. Виждаше, че богатството му се увеличава
и че синовете му израстват около него, но не намираше радост в своето
изпълнено с борби, разделено семейство. Огорчен от срама на дъщеря си,
от отмъщението на братята ѝ, от смъртта на Рахил, от противоестественото престъпление на Рувим, от греха на Юда, от жестоката измама и злоба,
с която бе третиран Йосиф - колко дълъг и тъмен списък от злини лежеше
в миналото му! Отново и отново жънеше плода на това първо погрешно
дело. Отново и отново виждаше как синовете му повтарят греховете, за
които сам бе виновен. Но колкото и горчива да бе дисциплината, тя бе постигнала своята цел. Наказанието му, макар и изпълнено със скръб, бе донесло “правда като мирен плод” (Евр. 12:11).“ Патриарси и пророци, с. 154, 155
б. Как може нашият живот подобно на Яков да даде мирния плод на
правдата? Евреи 12:7-11; 1 Петрово 4:12, 13

„Господ е Този, Който те превежда през изпитания. По този начин Той
изпълнява целта Си и изпитанията ти пораждат търпение, търпението –
опит, а опитът – надежда. Бог допусна изпитанията да те връхлетят, за да
можеш чрез тях да получиш мирните плодове на правдата.“ Свидетелства
към църквата, т. 3, с. 398

„Допуска всички сполитащи ни тук трудности и изпитания, за да изпълни
за нас Своите любвеобилни намерения – „да бъдем участници в Неговата
святост“ и така да съучастваме в онази пълна радост, която се получава в
присъствието Му.“ Пак там, т. 5, с. 725
„Всичките изпитания, които се приемат като средство за възпитание, ще
принесат радост.“ Пак там, т. 6, с. 311
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3. ПОВИК ЗА ПЛОДОТВОРНОСТ
а. Колко силен е Божият ангажимент към наследството на Яков? Левит 26:42; Второзаконие 32:9, 10

„Бог заобиколи Израил с всички удобства и привилегии, за да бъдат за
прослава на името Му и благословение на околните народи. Той им обеща,
че ако вървят в пътя на послушанието, ще ги издигне високо „над всичките
народи, които е направил Той, за похвала, за именитост и за слава.“ Възпитание, с. 37

„Ако сред нас има хора, които осъзнават своите недостатъци, но се
молят на Бога с усърдната вяра на Яков, ще видим същите резултати.“
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 376

б. Опиши дълбочината на Божията любов към Неговия грешащ народ
и какво трябва това да ни накара да се размислим? Еремия 31:18-20;
Осия 11:8, 9

„В голямата Си милост Бог не те е отсякъл. Не гледа със студенина на
теб. Не се отвръща с безразличие.“ Христови притчи, с. 128
в. Опиши привилегията на Христовите последователи. 2 Тимотей 1:8-10;
Псалм 20:1, 2

„Трябва да минаваме през пещта, докато огънят премахне шлаката и
бъдем така пречистени, че да отразяваме Божия образ. Онези, които следват наклонностите си и се ръководят от външното, не могат да съдят добре
за извършеното от Бога. Те са изпълнени с недоволство. Виждат провал
там, където има триумф, и голяма загуба там, където има печалба. Също
като Яков те са готови да извикат: „Върху мен падна всичко това“, макар
че събитията, от които се оплакват, работят в тяхна полза.“ Свидетелства
към църквата, т. 3, с. 66
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4. ИЗБЯГВАНЕ СЪДБАТА НА ЗАГУБАТА
а. Обяснете как Бог използва Словото Си, за да ни подкастря, и сериозните последици от отказването да се подчиним на този процес.
Евреи 4:12-14; Осия 4:17

„Бог води народа Си стъпка по стъпка. Той го изпитва по различен начин,
за да види какво има в сърцата. Някои издържат в дадена трудна ситуация, но се провалят при следващата. На всяка следваща стъпка сърцето
бива изпитвано още по-сериозно. В случай, че открият, че сърцата им се
противят на това дело, Божиите люде трябва да бъдат убедени, че е необходимо да победят, ако не искат да бъдат избълвани от устата на Господа.
Ангелът каза: „Бог ще извърши делото Си така, че да изпита всеки един от
людете Си.“
Някои желаят да бъдат научени на нещо, но когато Бог им даде ново изпитание, те бягат от него и се отдръпват, защото биват ударени точно там,
където съхраняват някой любим идол. Така имат възможност да видят кое
нещо в сърцата им е, което държи Исус настрана. Ценят го повече от истината и сърцата им не са подготвени да приемат Исус. Хората се изпитват
и подлагат на проверка дълго време, за да се види дали ще пожертват
идолите си и ще се вслушат в съвета на Верния Свидетел. Ако някои не
желаят да бъдат очистени чрез послушание спрямо истината и победа над
егоизма, гордостта и нечистите страсти, Божиите ангели ще произнесат
присъдата: „Прилепиха се към идолите си, оставете ги“, след което отминават и оставят хората, неподчинили греховните си навици, на контрола на
злите ангели. Онези, които се справят с всичко, устоят на всички изпитания
постигнат победа, каквото и да ми струва това, и се вслушат в съвета на
Верния Свидетел, ще получат късния дъжд и по този начин ще бъдат направени годни за грабването.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 167, 168
б. Кой грях от племето на Якововия син Дан ще попречи на мнозина
да получат печата на Божието одобрение? Битие 49:17; Псалм 15:1-3

„Тук клеветникът е изключен от пребъдване в Божието жилище и от живеене на святия хълм Сион. Който злослови ближния си, не може да има
Божието одобрение.“ Пак там, т. 5, с. 607
„Нека се пазим от изговаряне на думи на обезсърчение. Нека решим
никога да не се ангажираме в лошо говорене и клеветене.“ Нашето високо

призвание, с. 291
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Четвъртък

24 септември

5. ИЗКУПВАНЕ НА ОСТАТЪКА
а. Пред какви привилегии и опасности се изправя днес духовния Израил? Псалм 47:1-4; 46:11; Римляни 13:11
„В тези църкви има хора, намиращи се в постоянна опасност, тъй като
грижите на този живот и светските мисли така са превзели умовете им, че
не мислят за небесния Бог, нито за нуждите на собствените си души. От
време на време се отърсват от вцепенението си, но отново пропадат и още
по-дълбоко в дрямка. Ако не се събудят напълно, Бог ще отнеме светлината и благословенията, които им е дал. В гнева Си ще махне светилника им
от мястото му. Той е назначил тези църкви за пазители на Неговия закон.
Ако те отхвърлят греха и чрез активно, сериозно благочестие покажат стабилност и вярност в изпълнението на своя религиозен дълг, ще помогнат
да остане светилникът им на мястото си и ще получат доказателство, че
Началникът на множеството е с тях и Якововият Бог е тяхно прибежище.“
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 267, 268

б. Защо има надежда само за остатъка от Яков? Римляни 11:5; Исая
14:1; 41:14; 43:1
„С великата истина, която е било наша привилегия да получим, ние
трябва, като също така можем със силата на Светия Дух, да станем живи
канали на светлина. Тогава ние можем да се доближим до трона на благодатта; и като видим клетвата и обещанието, да се поклоним със смирени
сърца и да видим небесното царство с такава духовна жар, която може
да донесе награда единствена по рода си. Ние трябва да го приемем със
сила, както направи Яков. Тогава нашата вест ще бъде Божия сила за спасение.“ Синове и дъщери на Бога, с. 30

Петък

25 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.

Как може Бог да се надява да променя отношението си, както Яков
направи към Лия?
Какво трябва да не забравя следващия път, когато се изправя
пред необикновено изпитание?
Какви привилегии ми е дал Бог, които трябва по-добре да оценя?
Назови някои фини примки, които последният остатък трябва да
победи?
Кое е най-важното качество на Яков, което да разберем от тези
уроци?

Урок 13 26 септември 2020
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ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
ЮЛИ
4 - 21:07 ч.
11 - 21:04
18 - 21:00
25 - 20:54

АВГУСТ
1 - 20:46 ч.
8 - 20:37
15 - 20:28
22 - 20:17
29 - 20:05

СЕПТЕМВРИ
5 - 19:53 ч.
12 - 19:41
19 - 19:28
26 - 19:16

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

Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Монтана

+1
- 17
- 18
-9
+2
-1
-8
- 18
+3
-8
-6
0

Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен

-5
-6
- 13
- 10
- 16
- 12
-6
-9
- 13
-9
- 14

Събота, 3 октомври 2020 г. е ден за всеобщ пост и молитва за лично освещение и
за успеха на Божието дело.
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ПРОГРАМА

за общообразователния час в събота след обед
През това тримесечие ще приключим с изучаването
на книгата „Патриарси и пророци“ и ще започнем изучаването на книгата „Пророци и царе“ от Елън Уайт.
стр.

.

11
18
25

ЮЛИ
73. Последните години на Давид
Пророци и царе:
1. Соломон
2. Храмът и неговото освещение
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

1
8
15
22
29

АВГУСТ
3. Гордост от благоденстивето
4. Последиците от греха
5. Покаянието на Соломон
6. Разделяне на царството
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

5
12
19
26

СЕПТЕМВРИ
7. Еровоам
53
8. Предателството на народа
57
9. Илия Тесвиецът
64
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		

4

519
13
20

28
34
42
47
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ЮЛИ

						

Дата

Ден

Сутрешно богослужение

				

Вечерно богослужение

				
1 Сряда
Йоан 8:31, 32 					
Амос 7:1-6			
						
				
2 				
Четвъртък
1 Тимотей 6:2,7,9
Филимон 4-7			

3
4

76

Петък
Събота

2 Летописи 27:6

3 Царе 8:35-39

Молитвен час
Залез: 21:07 ч.

5
6
7
8
9
10
11

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Лука 18:1-7
Псалм 91:1-8
1 Йоаново 3:21-24
Йов 5:7-13
Пл. Еремиев 3:21-25
Яков 1:17-20
2 Летописи 7:13-15

Яков 2:12, 13			
Битие 3:8-11			
Лука 5:27-32			
2 Коринтяни 4:9, 10
Марк 6:46-51
Молитвен час
Залез: 21:04 ч.

12
13
14
15
16
17
18

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:8, 9
Исая 26:7-9
Йоан 17:14-19
Лука 12:35-38
2 Летописи 32:7, 8
Йоан 8:31, 32
Псалм 42:1, 2

Захария 12:8			
Лука 12:39, 40			
Йов 5:17-19			
Псалм 91:9-16 		
Матей 18:21, 22		
Молитвен час
Залез: 21:00 ч.

19
20
21
22
23
24
25

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

1 Йоаново 2:1-6
Псалм 90:16, 17
Изход 33:14-16
Лука 14:25-27, 33
Притчи 23:15-18
Еремия 8:5, 6
Псалм 63:1-4

Филипяни 3:13-17		
Тит 2:11-14
Наум 1:3, 6, 7			
Деяния 1:7-11			
Псалм 119:164-168		
Молитвен час
Залез: 20:54 ч.

26
27
28
27
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Тит 3:5-8
Втор. 33:26-29
Еремия 8:5, 6
Изход 33:14-16
1Исая 63:7-9

2 Коринтяни 6:3, 4
Евреи 11:6
Авакум 3:17-19
Псалм 4:5-8 		
Езекийл 14:19-22

АВГУСТ

						

Дата

Ден

1 Събота
		

Сутрешно богослужение

			

Вечерно богослужение		

Исая 60:1-3

Залез: 20:46 ч.

		

2
3
4
5
6
7
8

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 90:16, 17
2 Петрово 1:5-11
Второзаконие 11:18, 19
Исая 59:1, 2
1 Царе 2:2, 3
Колосяни 3:23, 25
Псалм 115:11-15

Юда 20, 21, 24, 25
Галатяни 6:2-4
Матей 9:35-37		
Евреи 12:1-3
Псалм 119:164-168
Молитвен час
Залез: 20:37 ч.

9
10
11
12
13
14
15

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Филипяни 4:4-7
Второзаконие 11:18, 19
Псалм 88:1-3, 13
Пл. Еремиев 3:21-25
2 Петрово 3:3-10
1 Летописи 4:10
Йоан 13:34, 35

Исая 25:1, 4			
Даниил 6:7-10 		
Матей 13:36-40		
Пл. Еремиев 3:39-42		
Агей 1:5-7, 9, 10
Молитвен час
Залез: 20:28 ч.

16
17
18
19
20
21
22

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 9:7-10
Псалм 121
Римляни 8:26-28
Изход 23:20, 22
Михей 6:6-8
Галатяни 5:13,14
Еремия 31:7, 31-34

Лука 8:22-26		
Колосяни 31:1-4
Притчи 3:21-26		
Псалм 43:3, 4		
Йоил 2:23, 28-32
Молитвен час
Залез: 20:17 ч.

23
24
25
26
27
28
29

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 91:1-8
Втор. 11:13, 14, 11
Ефесяни 2:8-10
1 Йоаново 2:28
Псалм 1
Исая 33:2
Втор. 26:16-19

Йоан 14:1-3			
1 Царе 7:12
Матей 13:36-40
Псалм 17:8, 9, 14, 15		
Галатяни 5:16-18		
Молитвен час
Залез: 20:05 ч.

30
31

Неделя
Понеделник

Изход 15:13, 17, 21
4 Царе 17:12-15

Йоан 15:18-21
Марк 6:46-51
77

СЕПТЕМВРИ

						
			
Дата
Ден
Сутрешно
богослужение Вечерно богослужение
			
							
				
					

1
2
3
4
5
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Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Лука 12:35-38
Второзаконие 15:4-6
Псалм 9:9, 10
Притчи 21:30, 31
Псалм 84:1-12

Йоан 1:1-5			
1 Царе 7, 3, 4, 12
Галатяни 6:14, 15		
Молитвен час
Залез: 19:53 ч.

6
7
8
9
10
11
12

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Авакум 2:3, 4
Псалм 3:3-5
Псалм 144:12, 15
Исая 59:1, 2
Псалм 9:7-10
Амос 5:12-15
Псалм 85:7-10, 13

Филимон ст. 4 - 7		
Псалм 149:4-6			
Лука 12:39, 40
Еремия 14:19-22
1 Петрово 2:6-10		
Молитвен час
Залез: 19:41 ч.

13
14
15
16
17
18
19

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Лука 6:37, 38
Неемия 9:19-21
Йоан 3:1-7
Изход 19:5, 6
Исая 48:17, 18
Исус Навин 24:15
Исая 57:14, 15

2 Коринтяни 7:1		
Псалм 119:148, 149
4 Царе 17:7-9, 15		
Филип. 3:17-21		
2 Солунци 1:11, 12		
Молитвен час
Залез: 19:28 ч.

20
21
22
23
24
25
26

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:8-10
Псалм 149:1, 2, 4
Второзаконие 10:20, 21
Йоан 12:35, 36
Матей 6:9-13
1 Летописи 4:10
Псалм 100

Авакум 2:13, 14		
Матей 5:43-46
Деяния 1:7, 8			
Юда ст. 20, 21, 24, 25		
Неемия 9:28-31		
Молитвен час
Залез: 19:16 ч.

27
28
29
30
31

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Псалм 40:4, 5, 16
Второзаконие 26:16-19
Лука 6:44, 45
Притчи 4:23
2 Летописи 27:6

Йоил 2:23, 28-32
Псалм 119:148, 149
Матей 9:35-37
Йоан 7:37, 38 		
2 Солунци 2:13-17
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Дарения от
първата събота

4 юли

за северната
централноамериканска
мисия
(стр. 6)

1 август

за централа
в Казахстан

(с.27)

5 септември

за отдела
за образование
и възпитание
(с. 48)
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