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      Съботните библейски уроци, една програма за всекидневно изучава-
не, са основани единствено върху Библията и Духа на пророчеството, без 
допълнителни коментари. Забележките са по възможност толкова кратки, 
колкото да предадат накратко известни мисли. В някои случаи са поставе-
ни скоби за осигуряване на яснота, подходящ контекст и гладка четливост. 
Изучаването на посочените в началото на всеки урок четива от Духа на 
пророчеството се препоръчват настойчиво.
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Предисловие
      Предметът за християнското  възпитание е бил изучаван поне 
шест пъти в близо 100-те години, откакто се публикуват съботни уроци. 
Ученици и учители могат да се възползват от публикуваните архиви в 
онлайн, където тези уроци още може да се изучават от годините 1946, 
1952, 1969, 1986, 1990 и 2008. Този урок не се стреми да покрие съ-
щата позиция както уроците, които са изучавани в миналото. В замяна 
иска да постигне същността на възпитанието, както то съответства на 
времето, в което днес живеем, водейки към приключването на делото 
за проповядване на евангелието по целия свят.
      Поколения са идвали и отивали от деня, когато Исус даде обеща-
нието: „И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема 
при Себе Си, тъй щото където съм Аз да бъдете и вие“ (Йоан 14:3). Де-
лото за споделяне на евангелието и приготовлението за завръщането 
на Исус е напредвало. Един ден накрая Той ще се завърне и поколе-
нието, което е живо при Неговото идване, ще бъде последното.
    От началото на адвентното движение надеждата на вярващите е 
била, че ще бъдат между „последната генерация“. Но Господ още се 
бави. Очевидно е, че остава работа, която трябва да се извърши и 
в църквата, и извън нея. Защото „като узрее плодът, начаса изпраща 
сърпа, защото е настанала жетвата“ (Марк 4:29). „Когато Неговият ха-
рактер се възпроизведе съвършено в народа Му, тогава Той  ще дойде, 
за да ги обяви за Свое притежание.“ Христови притчи, с. 34 
      „Истинското възпитание е обозначено ясно като „хармонично разви-
тие на физическите, умствените и духовните сили. То подготвя ученика 
за радостта на служенето в този свят, както и за по-голямата радост на 
по-възвишената служба в бъдещия свят.“ (Възпитание, с. 7) Несъмне-
но понеже това приготовление трябва да бъде завършено вътре във 
всички нас, нашето сериозно изучаване трябва да бъде да разберем 
истинското възпитание.
      Преди повече от век следният сериозен призив беше отправен към 
църквата: „Сега, както никога преди, ние се нуждаем да разберем ис-
тинската наука за възпитание. Ако не успеем да разберем това, нико-
га не ще имаме място в Божието царство.“ Християнският възпитател, 
1 август 1897
      Нека вземем под внимание призива, да отговорим на апела и завър-
шим делото на възпитанието в последната генерация.
               Съботно-училищен отдел към Генералната конференция
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Дарения от първата събота
за здравен център в Украйна

      Украйна е страна в Източна Европа, 
граничеща с Русия, Беларус, Полша, 
Словакия, Унгария, Румъния, Молдо-
ва и съответно Черно море и Азовско 
море на юг и югоизток. С изключение 
на Крим, Украйна има 42,5 милиона 
население. Доминиращите религии са източното православие и гръцкият 
католицизъм. Нейна столица и най-голям град е Киев.
      Вестта на Реформацията започна тук през 1940 година. В различни 
места на този  регион адвентистите реформатори чрез думи и живота си 
свидетелстваха за светлината на Третата ангелска вест. Такова беше де-
лото през комунистическия режим. През 1990 г., по време на разпадането 
на СССР, Украйна получи свобода. Построихме църкви и установихме де-
лото на нови места.
      Днес обаче хората са станали  индиферентни към религиозните неща. 
Истината не е така популярна, както някога и предишните методи за пред-
ставянето ѝ сега не са така ефективни. Но има един начин, който винаги 
ще предоставя благоприятна възможност – здравното мисионерско дело. 
Вдъхновеното перо писа: „Той е предвидил здравното мисионерско дело 
да подготви пътя за представяне на спасителната истина за това време 
– прогласяването на Тройната ангелска вест.“ „Санаториумите ще станат  
инструменти за достигане на хората.“ (Свидетелства към църквата, т. 6, с. 
249, 192)
      С умножаването на болестите и страданията в света нуждата от здравно 
мисионско дело е по-голяма от преди. За да посрещнем тази нужда, пред-
приехме стъпки през 2014 г. да установим един здравен лечебен център. С 
помощта на Бога закупихме парче земя в Закарпатския регион.  Имотът е 
разположен близо до град Хуст, в много красиво, живописно място, много 
близо до минерални извори. В имота има също една незавършена сгра-
да. Но за да завършим проекта, нуждаем се от повече парични средства. 
Финансовото положение в нашата страна е трудно. Много от нашите бра-
тя трябва да пътуват в други страни, за да изкарват прехраната. Поради 
тази причина апелираме към всички наши братя и сестри по света да ни 
помогнат с финанси, за да завършим този проект. По този начин на души, 
нуждаещи се от лечение, може да се помогне и е начин за споделяне на 
евангелската вест. Бог да благослови всеки дарител. 
                            Вашите братя и сестри в Христос от Украйна

               Урок 1  6 юли 2019
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    Урок 1                                                                                         6 юли 2019 г.

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

    „Така могъщо може да работи Бог, когато хората се предоставят на вли-
янието на Неговия Дух.“ Деяния на апостолите, с. 23

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 13-17 (3. Великото по-
ръчение)

Неделя                                                                                                     30 юни

1.  НАУЧЕТЕ ВСИЧКИ НАРОДИ

а.  Какво поръчение даде Исус на последователите Си? Матей 28:19, 20

      

    „Евангелското поръчение е великата мисианска основа на Христовото 
царство. Учениците трябваше да работят сериозно за души, представяйки 
на всеки милостивата покана. Не трябваше да чакат народът да отиде при 
тях, а те трябваше да отидат при него.“ Деяния на апостолите, с. 14

б.  Как щеше да напредва тяхното дело и колко далеч щеше да се 
простира? Деяния 1:8

      „Макар че Моят народ не пожела да дойде при Мене, за да има живот, 
макар че свещениците и управниците постъпиха с Мене както пожелаха, 
макар да Ме отхвърлиха, ще получат още една възможност да приемат Бо-
жия Син. Видели сте, че Аз приемам щедро всички, които идват при Мене, 
признавайки греховете си. Който дойде при Мене, няма да бъде върнат. 
На вас, Моите ученици, поверявам тази вест на милост. Тя трябва да се 
предаде и на евреи, и на езичници. Първо на Израел, а после на всички 
народи, езици и племена. Всички повярвали трябва да бъдат събрани в 
една църква.“ Деяния на апостолите, с. 14
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Понеделник                                                                                                  1 юли

2.  МУДНИ ДА УЧАТ

а.  Как често учениците биваха смутени, когато Исус се опитваше да 
ги предупреди за Своето арестуване и разпятие?  Марк 9:31-34; Лука 
22:21-24

„По пътя през Галилея Исус пак се постара да подготви учениците Си 
за събитията, които Му предстояха. Той им каза, че ще трябва да отиде в 
Ерусалим, за да бъде убит и след това възкресен. Добави необикновеното 
и изключително важно изявление, че ще бъде предаден в ръцете на враго-
вете Си. Учениците и сега не разбираха думите Му. Въпреки че изпитваха 
голяма скръб, в сърцата си хранеха дух на съперничество. Спореха по-
между си кой ще е най-големият в царството. Искаха да скрият този спор 
от Исус, затова не вървяха близо до Него, а изостанаха назад, така че Той 
бе доста напред, когато влязоха в Капернаум. Исус четеше мислите им и 
желаеше да им даде някои съвети и наставления. Но за тази цел очакваше 
време на спокойствие, когато сърцата им ще са предразположени да при-
емат Неговите думи.“ Животът на Исус, с. 350

„Учениците все още държаха на любимата си идея, че Христос ще 
наложи властта Си и ще заеме престола на Давид. А всеки от тях силно 
желаеше в сърцето си да заеме най-висшето място в царството. Всеки 
беше оценил себе си и другите и вместо да гледа на своите братя като на 
по-достойни, поставяше себе си на първо място.“ Пак там, с. 531

б.  Как ги изненада това? Лука 24:13-22

„Странно, че учениците не си спомняха Христовите думи и не осъз-
наваха, че Той им бе предсказал събитията, които се бяха случили! Не 
проумяваха, че и последната част от Неговото предсказание щеше да 
се изпълни със същата точност, както се бе изпълнила и първата част, а 
именно, че на третия ден Той ще възкръсне. Точно тази част от предска-
занието трябваше да си спомнят. Свещениците и управниците не я заб-
равиха. Още "на следващия ден, който бе денят след приготовлението за 
празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и каза-
ха: „Господарю, спомнихме си, че оня измамник приживе рече: „След три 
дни ще възкръсна" (Матей 27:62,63). Но учениците не бяха запомнили тези 
думи.“ Пак там, с. 659

               Урок 1  6 юли 2019                Урок 1  6 юли 2019
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Вторник                                                                                                        2 юли

3.  ОБЕЩАН ДРУГ УЧИТЕЛ

а.  Как Исус щеше да продължи да поучава учениците след Своето 
възнесение? Йоан 16:12, 13

б.  Как Духът поучава и поправя? Йоан 16:8

      „Проповядването на Словото е безполезно без присъствието и помощта 
на Светия Дух, защото Той е единственият успяващ Учител по Божията 
истина. Само когато истината стигне до сърцето, придружена от Духа, ще 
съживи съвестта и ще преобрази живота. Един проповедник може да е в 
състояние да представя буквата на Божието Слово; може да е запознат с 
всичките Божии заповеди и обещания, но неговото сеене на евангелското 
семе няма да бъде успешно, ако не бъде оживотворено от небесната роса. 
Без сътрудничеството на Божия Дух, независимо колко образован, колко 
привилегирован, колко велик може да е човек, той не е способен да бъде 
проводник на светлината. Преди да е била написана и една от новозавет-
ните книги, преди да е била проповядвана и една евангелска проповед 
след Христовото възкресение, Светият Дух дойде над молещите се уче-
ници. И тогава свидетелството на техните неприятели беше: „Изпълнихте 
Ерусалим с вашето учение.“ Служители на евангелието, с. 246

в.  Какъв особен дар Бог дава на остатъка? Откровение 12:17; 19:10 
Къде намираме днес този дар на работа?

      „Взех скъпоценната Библия и я обградих с няколкото свидетелства за 
църквата, дадени за Божия народ. Тук, казах аз, има отговор за почти всич-
ки случаи. Посочени са греховете, които трябва да се избягват. Желаният 
съвет може да се намери тук, макар че е даден за други подобни случаи. 
Бог е благоволил да ви даде ред след ред, правило след правило. Сред 
вас обаче няма мнозина, които знаят какво съдържат Свидетелствата. Не 
сте запознати с Писанията. Ако бяхте изучавали Божието Слово с жела-
ние да постигнете библейския стандарт и да придобиете християнско съ-
вършенство, нямаше да имате нужда от Свидетелствата. Именно защото 
сте пренебрегнали запознаването с Божията вдъхновена Книга, Той се е 
опитал да ви научи чрез прости, недвусмислени свидетелства, насочвайки 
вниманието ви към занемареното от вас боговдъхновено слово и настоя-
вайки да оформите живота си в съответствие с чистите му и възвишени 
учения.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 493

               Урок 1  6 юли 2019
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Сряда                                                                                                               3 юли

4.  ДУХЪТ ДАДЕН

а.  Как беше повторено обещанието за Духа? Деяния 1:4-9

      „Исус бе открил пред учениците Си голяма част от истината. Но най-
трудното за тях беше да правят разлика между Неговите уроци и преда-
нията и максимите, наложени от книжниците и фарисеите. (…)  Земните 
идеи, временните неща все още заемаха голяма част от мислите им. Не 
разбираха духовното естество на Христовото царство, макар Той да им го 
бе обяснявал често. Умовете им бяха объркани. Не схващаха истинската 
стойност на текстовете от Писанията, които Христос им представи. Много 
от Неговите уроци бяха дадени сякаш напразно. Исус виждаше, че не схва-
щат истинското значение на думите Му. Той състрадателно им обеща, че 
Светият Дух ще им припомни всичко. Но остави неизказани толкова много 
неща, които учениците нямаше да разберат. Те също щяха да им бъдат от-
крити чрез Духа. Той щеше да съживи умовете им, за да могат да оценяват 
правилно небесните неща.“ Животът на Исус, 552, 553

б.  Какво стана, когато обещанието се изпълни? Деяния 2:1-4

    
    „Учениците бяха под влиянието на това небесно просветление на писа-
нията, които Христос им бе обяснявал, и те блеснаха пред тях със съвър-
шената си истина. Покривалото, дето им пречеше да видят докрай премах-
натото, сега бе вдигнато и те вникнаха със съвършена яснота в същността 
на Христовата мисия и в естеството на Неговото царство. Говореха със 
сила за Спасителя, разкриваха спасителния план и мнозина повярваха.“ 
Деяния на апостолите, с. 21
     „Какъв бе резултатът от изливането на Духа в деня на Петдесетница? 
Добрите вести за възкръсналия Спасител бяха занесени до края на обита-
вания свят. Когато учениците проповядваха вестта за изкупителната благо-
дат, сърцата се покоряваха от силата ѝ. (…) Всеки християнин видя в своя 
брат откровение на Божествена любов и благоволение. Всички вярващи 
бяха погълнати от една амбиция - да покажат подобие на Христов харак-
тер и да работят за разширяване на Неговото царство.“ Пак там, 22
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Четвъртък                                                                                                4 юли

5.  ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

а.  Как някои ранни вярващи бяха  внимателно упрекнати за техния 
неуспех да напреднат в познание? Евреи 5:12

      „Мнозина, които трябваше да бъдат учители, едва бяха научили азбу-
ката на християнския живот. Те постоянно се нуждаеха да ги учи човек. Не 
растяха в святост, във вяра, в надежда, в радост, в благодарност. Христос 
отвори пътя на неизмерима цена, за да можем да живеем християнски жи-
вот. (…) Чрез вяра в Христос великият апостол поддържаше постоянството 
и красотата на своето развитие. Той претърпя съпротива, оскърбление, 
преследване, затваряне, с твърдост и кротост, които никой, но само Хрис-
тос можеше да предаде. Нашите задължения не са по-малки, отколкото 
бяха неговите. Привилегиите ни са големи, възможностите ни изобилни. 
Голяма светлина свети над нас, но тя ще стане тъмнина за онези, които 
отказват да следват ръководството ѝ.“ Ривю енд херълд, 30 май 1882

б. Каква работа трябва още да бъде извършена и как? Матей 24:14

      „Духът на Всемогъщия  подтиква сърцата на хората и които отговорят 
на Неговото влияние, стават свидетели за Бога и за Неговата истина. На 
много места може да се видят посветени мъже и жени, споделящи с други 
светлината за пътя на спасението чрез Христос. Оставяйки светлината си 
да свети, както правеха и кръстените с Духа в деня на Петдесетницата, те 
получават все повече и повече от силата на Духа. Така земята трябва да 
бъде осветена с Божията слава.“ Деяния на апостолите, с. 25

Петък                                                                                                 5 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как великото поръчение ме зове днес?
2. Защо учениците бяха изненадани от арестуването и разпятието 

на Исус?
3. Каква е ролята на Светия Дух във възпитанието?
4. Как се промениха ранните християни чрез изливането на Духа?
5. Какво обучение е необходимо на света преди Второто пришест-

вие?
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Принципи на възпитанието
    
  „Началото на мъдростта е страх от Господа; всички, които се уп-
равляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.“ 
(Псалм 111:10)

      „Нито за миг не бива да губите от погледа целта, поради която получа-
вате образование. Трябва така да развивате и насочвате способностите 
си, че да бъдете полезни за другите и да сте благословени за тях съраз-
мерно с вашите умения.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 218

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 7-14 (Източник и цел на истин-
ското възпитание)

Неделя                                                                                           7 юли

1.  ИЗТОЧНИКЪТ НА МЪДРОСТ И ЗНАНИЕ

а.  Къде се намира истинската мъдрост? Притчи 9:10; Колосяни 2:2, 3

      „Както луната и звездите на нашата слънчева система светят чрез от-
разяване светлината на слънцето, така и световните велики мислители 
отразяват лъчите на Слънцето на правдата. Всяка права мисъл, всеки 
проблясък на ума, изхождат от Светлината на света.“ Възпитание, 8

б.  Как Господ предава Своята мъдрост на смъртни? Притчи 2:6; 
Псалм 32:8

      „В каквато и насока да предприемем изследване, за да се доберем до 
истината, ние идваме в допир с невидимия, могъщ Разум, Който действа 
във всичко и чрез всичко. Умът на човека идва в общение с ума на Бога, 
ограниченият се среща с Безграничния. Действието на това общение 
върху тялото ума и душата надвишава всяка оценка.“ Пак там
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Понеделник                                                                                                     8 юли

2.  БОЖИЯТ ИДЕАЛ

а.  Как Божиите пътища се сравняват с нашите пътища? Исая 55:8, 9 
Как това е отразено в Божия идеал за нас във възпитанието?

      „Нашите понятия върху възпитанието са твърде тесни и ограничени. 
Ние се нуждаем от по-широк възглед и по-висока цел. Истинско възпи-
тание означава нещо повече от следване известна наука. То означава 
нещо повече от една подготовка за земния живот. То борави с цялото 
същество и с целия период на човешкото съществувание. То означава 
хармонично развитие на физическите, умствените и духовните сили. То 
подготвя ученика за радостта на служенето в този свят, както и за по-голя-
мата радост на по-възвишената служба в бъдещия свят.“  Възпитание, с. 7

б. Следователно каква е целта на истинското възпитание? Ефесяни 
3:14-19

      „Божият идеал за Неговите чада е по-висок и от най-възвишената 
човешка мисъл. Богоподобието е целта, която трябва да бъде достигна-
та. Пред ученика е открит един път на постоянен напредък. Той има да 
постигне една цел, да се издигне до един образец, който включва всичко 
добро, чисто и благородно. Той ще напредва по възможност по-бързо и 
ще стигне по-далеч във всяка област на истинското знание. Неговите 
усилия обаче ще бъдат насочени към цели толкова по-възвишени от се-
белюбивите и земни интереси, колкото небесата отстоят от земята.“ Пак 
там, с. 14

в.  Към какво трябва да се стремим? Еремия 9:23, 24

     „Възпитанието и обучението на младежите е важна и тържестве-
на работа. Великата цел, която си поставяме, е правилното развитие 
на характера, за да може отделният човек да бъде добре подготвен да 
носи отговорностите на този живот, както и в края да получи вечния. 
Вечността ще открие как е била вършена тази работа. Ако проповедници 
и учители можеха да  почувстват напълно своята отговорност, днес със-
тоянието на нещата в света щеше да е различно. Но те са се прилепили 
твърде много към собствените си възгледи и намерения. Не осъзнават 
важността на делото си и неговите резултати.“ Свидетелства към църквата, 
т. 4, с. 391
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Вторник                                                                                                9 юли

3.  СВЪРЗВАНЕ С БОГА

а. Как беше създаден човекът? Битие 1:27; С какъв потенциал?

      „Бог създаде човека по Свой образ“ (Бит. 1:27), и Неговата цел беше, 
че колкото по-дълго живее човекът, толкова по-ясно да открива този об-
раз – толкова по-ясно да отразява славата на своя Творец. (…) Ако оста-
неше верен на Бога, всичко това щеше да е негово за веки. През течение 
на вековете той щеше да продължава да черпи все по-нови и по-скъпи 
познания, да открива все по-пресни извори на щастие, и да придобива 
все поясни разбирания за мъдростта, силата и любовта на Бога.  Щеше 
да изпълнява все по-напълно целта, заради която бе създаден и да от-
разява славата на Създателя.
    Но чрез непослушанието това се осуети. Чрез греха  божественото 
подобие бе повредено и почти заличено. Физическите сили на човека 
отслабнаха, умствените му способности намаляха. Той стана подчинен 
на смъртта. Но все пак расата не бе оставена без надежда. Чрез без-
крайната си милост и любов Бог създаде спасителния план и на човека 
се подари един пробен живот. Да възстанови в човека образа на Неговия 
Създател, да го върне обратно в съвършенството, в което бе създаден, 
да допринесе за развитието на тялото, ума и душата, за да се постигне 
целта на неговото създаване – ето, това е делото на изкуплението. Това 
е целта на възпитанието, великата цел на живота.“ Възпитание, с.10

б.  Какво желание трябва да изпълва всяко сърце? Псалм 86:11

      „Всяко човешко същество, създадено по образа на Бога, е надарено 
със сила, сродна с тази на Създателя – индивидуалност, сила да мисли 
и да твори. (…) Задачата на истинското възпитание е да развие тази 
сила; да възпита младежта като мислещи хора, а не само като рефлек-
тори на мислите на другите. Вместо да ограничават техните познания 
само върху онова, което са казали и написали разни човеци, учениците 
трябва да се напътват към изворите на истината, към необятните полета 
за изследване в природата и откровението. (…)
      Такова възпитание доставя нещо повече от умствена дисциплина, 
нещо повече от физическо обучение. То укрепва характера, тъй че ис-
тината и правдата стават жертва на себелюбиви желания или светски 
амбиции. То  закриля ума от злото. (…) Когато човек съзерцава съвър-
шенството на Христовия характер, умът се подновява и душата се пре-
създава в Божия образ.“ Пак там, с. 12, 13
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Сряда                                                                                                   10 юли

4.  СЛУЖЕНЕ НА ДРУГИ

а.  Какво преживяваме, когато познаем Бога? 1 Йоаново 4:16, 19

      „Любовта, основата на сътворението и изкуплението, е основата 
на истинското възпитание. Това се открива в закона, който Бог е дал 
като правилник в живота. Първата и велика заповед гласи: „Да възлю-
биш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с всичката си сила и с всичкия 
си ум (Лука 10:27). Да обичаме Него, Вечния, Всемогъщия, Всезнаещия, 
с всичката сила, ум и сърце, значи да достигнем най-висше развитие 
на всяка сила. То означава, че в цялото същество – тялото, ума, както 
и душата -  трябва да бъде възстановен Божият образ.“ Възпитание, с. 10
      „В обновеното от Божията благодат сърце любовта е ръководният 
принцип на действие. Тя променя характера, ръководи подбудите, кон-
тролира страстите, укротява враждата и облагородява чувствата. Тази 
любов, когато се подхранва в душата, подслажда живота и пръска бла-
готворно влияние върху всичко наоколо.“ Пътят към Христа, с. 60

б.  Как Божията любов влияе на нашите отношения с другите? Йоан 
13:34

      „Същият интерес, същата нежност и дълготърпение, които Той е 
проявил към нас, трябва ние да проявяваме към другите.  Той казва: „Да 
се обичате един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 13:34). Ако Христос 
живее в нас, ние ще проявяваме Неговата себеотрицателна любов към 
всички, с които общуваме. Когато виждаме мъже и жени, които се нужда-
ят от състрадание, ние не бива да питаме: Достойни ли са те за това?, а:  
Как мога да им помогна?“ По стъпките на Великия Лекар, с. 101
      „Сатана използва най-изкусни методи, за да вплита в образователни-
те системи своите планове и принципи, като така печели силно влияние 
върху децата и младежите. Делото на истинския образователен деятел 
е да осуетява неговите измами. Ние сме в тържествен, свещен завет с 
Бога да доведем децата си при Него, а не в света; да ги научим да не 
поставят ръката си в ръката на света, но да обичат Бога, да се боят от 
Него и да спазват заповедите Му. Те ще се впечатлят от мисълта, че са 
оформени по образа на Своя Създател и че Христос е Примерът, според 
който трябва да се преобразяват. Необходимо е да се отдели най-сери-
озно внимание на образованието, което ще даде знание за спасението и 
ще преобрази живота по подобие на небесния.“ Свидетелства към църквата, 
т. 6, с. 110, 111
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Четвъртък                                                                                       11 юли

5. ЕДИН СЪВЪРШЕН ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПЛАН

а.  Какво има за последица Божият план? 1 Солунци 5:23

б.  Как Исусовото детство илюстрира тази пълнота? Лука 2:51, 52

в. Как можем да имаме успех във възпитаването? Римляни 12:1, 2

     „Всички различни способности на хората – на ума, на душата или на 
тялото – са дадени от Бога, за да ги използват и да стигнат до най-висо-
ката степен на съвършенството. Но това не може да бъде егоистична и 
възгордяваща култура, защото естеството на Божия характер, до чието 
подобие трябва да стигнем, е благотворителност и любов. Всяка способ-
ност, всяко качество, с което Създателят ни е дарил, трябва да използ-
ваме за Негова слава и за издигане на нашите ближни. С това постигаме 
най-чиста, най-благородна и най-щастлива опитност.
      Ако на този принцип се отдаде необходимото според важността му 
внимание, би настъпила коренна промяна в сегашните методи на обра-
зование. (…) Тогава ученикът би се старал да развива в себе си Божиите 
дарби не за да се издига над другите, а за да изпълни целта на Създате-
ля и да израсне в Негово подобие.“ Патриарси и пророци, с. 413
     „Този, Който сътвори човека, промисли и за неговото телесно, умстве-
но и духовно развитие. Затова истинският успех на обучението зависи 
от верността, с която човеците провеждат плана на Създателя.“ Пак там

Петък                                                                                                  12 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР:

1. Къде можем да намерим източника на мъдростта?
2. Каква е целта на истинското възпитание?
3. Каква работа трябва да се извърши във всеки вярващ?
4. Как възпитанието ни учи да служим на другите?
5. Кои части от нашето естество са включени в едно пълно въз-

питание? 

               Урок 2  13 юли 2019                Урок 3  20 юли 2019



17               Урок 2  13 юли 2019                Урок 3  20 юли 2019

         Урок 3                                                                                     20 юли 2019 г.

Първоначалният образец
 за възпитание

      „И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я 
обработва и да я пази.“ (Битие 2:15)

     „Възпитателната система, която бе установена в началото на света, 
трябваше да служи за образец и на бъдещите поколения. Като илюстра-
ция на нейните принципи, в Едем се основа едно училище. Градината в 
Едем беше училищна стая, природата учебникът, самият Създател учите-
лят, а родителите на човешкото семейство – учениците.“ Възпитание, с. 15

Неделя                                                                                                             14 юли

1.  ДОМ

а.  Каква беше подредбата на първия дом и семейство? Битие 2:8; 
1:28

      „Домът на нашите първи родители трябваше да бъде образец за до-
мовете, които техните деца щяха да образуват, докато населят земята.  
Този дом, украсен с ръката на самия Бог, не беше пищен дворец. Хората в 
гордостта си намират удоволствие в издигането на величествени и скъпи 
постройки и слава в делата на собствените си ръце. Но Бог постави Адам 
в градината. Това беше неговото жилище. Синьото небе му бе покрив, а 
земята с нейните прекрасни цветя и с килим от жива трева бе подът му; 
злачните клони на божествените дървета бяха неговият балдахин. Сте-
ните му бяха украсени с най-великолепни орнаменти, сътворени от ръце-
те на най-великия Художник. Обкръжението на святата двойка бе урок за 
всички времена, че истинското щастие се намира не в наслаждението от 
гордост и лукс, а в общуването с Бога чрез Неговите творения. Ако хората 
обръщаха по-малко внимание на неестествените неща и се учеха на по-
голяма простота, щяха да бъдат много по-близо до образеца, отговарящ 
на целта, за която са създадени от Бога.“ Патриарси и пророци, с. 20
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Понеделник                                                                                             15 юли

2.  ГРАДИНА 

а.  Какво занимание Едем доставяше на нашите първи родители? Би-
тие 2:15 Защо това е така важно днес за нас?

      „Семейства и институти трябва да се сдобият с повече познания по 
обработването и използването на земя. Ако хората съзнаваха повече кол-
ко са ценни земните произведения, които земята ражда на времето им, 
биха се полагали по-прилежни старания за обработване на земята. Всички 
трябва да се запознаят с особената стойност на плодовете и зеленчуците, 
току що откъснати от градината.“ Диета и храна, с. 141
     „Нещо по-добро от всякакво богато наследство, което можеш да да-
деш на децата си, е доброто здраве, бистрият ум и благородният характер. 
Онези, които знаят кое дава успех в живота, ще постъпят навреме умно. 
Когато си избират дом, те ще имат предвид най-добрите неща в живота. 
(…) Идете там, където далеч от блъсканиците и тревогите на градския жи-
вот, вие ще можете да бъдете другари на децата си и където ще можете да 
ги учите да виждат Бога в Неговите дела и да ги възпитавате, за да станат 
честни и полезни хора.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 250
      „Към родителите, които живеят в градовете, Господ изпраща сериозен 
призив, съберете децата си в собствените си къщи; съберете ги далеч от 
онези, които не зачитат Божиите заповеди, които учат и практикуват зло. 
Излезте от градовете и колкото е възможно по-бързо.“ Медицинска служба, с. 310

б.  Какво ни учи Бог относно практическата работа? 1 Солунци 4:11, 12

      „Бог определи работата като благословение за човека, да ангажира ума 
му, да укрепва тялото му и да развива способностите му. В умствената и 
физическата активност Адам намираше едно от най-висшите удоволствия 
в святото си съществувание.“ Вярата, чрез която живея, с. 232
      „Практическата работа способства за точно наблюдение и самостоятел-
но мислене. Когато се изпълнява правилно, тя развива и способността да 
се съставят и изпълняват планове, усилва смелостта и издръжливостта, и 
приучва на такт и умение.“ Възпитание, с. 242
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Сряда                                                                                                        16 юли

3.  МЯСТО ЗА УЧЕНЕ

а.  Кое беше между уроците, които Едемската градина предлагаше? 
Псалм 19:1, 2

      „Книгата на природата, която разкриваше пред тях своите живи уроци, 
доставяше един неизчерпаем източник на наставления и наслаждения. На 
всяко листо в гората и камък по планините, във всяка блестяща звезда, в 
земята, в морето и небето бе написано Божието име. Жителите на Едем 
разговаряха с въодушевено, така и с неодушевеното творение – с лис-
тата, цветята и дърветата, и с всяко живо създание от водния левиатан 
до най-малката частица в слънчевия лъч, събирайки от всяко едно от тях 
сведения за тайните на техния живот. Божията слава в небесата, неиз-
броимите светове в тяхното редовно въртене, „равновесието на облаците“ 
(Йов 37:16), тайните на светлината и звука, на деня и нощта – всичките 
тези бяха предмет на изучаване от страна на учениците на първото земно 
училище.“ Възпитание с. 16, 17
       „Вместо да живеете там, където ще виждате само човешки дела, къде-
то чрез гледане и слушане се будят често лоши мисли, където постоянният 
шум и не спокойствие уморяват и дразнят, идете там, където можете да се 
наслаждавате на Божиите дела. Търсете спокойствие на душата в красо-
тата, тишината и мира на природата. Нека очите ви се спират по зелените 
ливади, по гората и хълмовете. Заглеждайте се в синьото небе, непомра-
чено от праха и пушеците на града и дишайте животворния небесен въз-
дух.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 250

б.  Какви поуки са представени в растежа на растенията? Лука 12:27

     „Разработването на земята е един от най-добрите видове труд – при 
него мускулите действат, а умът си почива. Обучението на селскостопан-
ски труд трябва да бъде А-Б-В-то на образованието в нашите училища. 
Това е първата работа, която трябва да се въведе.“ Свидетелства към църк-
вата, т. 6, с. 153
      „И тъй, покрай познанията, които получават от учители и книги, децата 
и младежите могат и сами да се учат на много истини и факти. Когато се 
занимават с градинарство, питайте ги какви поуки извличат от грижите за 
растенията. Когато гледат някой красив пейзаж, питайте ги защо Бог е об-
лякъл полята и горите с такива красиви и разнообразни краски. Защо не 
е всичко тъмно и кафяво? (…) Поучавайте ги да забелязват навсякъде в 
природата изявленията на Божията грижа към нас и чудното приспособле-
ние на всички неща, за да отговарят на нашите нужди и щастие.“ Възпита-
ние, с. 126
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Сряда                                                                                                       17 юли

4.  МЯСТО ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕ

а.  Какво правеха всеки ден жителите на Едем? Битие 3:8 (първата 
част)

      „В песента на птичката, в шумоленето на дърветата, в музиката на мо-
рето ние все още можем да долавяме гласа на Този, Който разговаряше 
с Адам и Ева по дневната хладина. И като наблюдаваме Неговата сила в 
природата, ние се утешаваме, защото словото, което я създаде, е същото, 
което вдъхва живота на душата.“ Животът на Исус, с. 219
      „Интересувайки се за децата Си, нашият небесен Баща се занимаваше 
лично с тяхното възпитание. Те биваха посещавани често от Неговите ве-
стители, святите ангели, и от тях получаваха съвети и наставления. Често 
пъти, когато се разхождаха из градината през хладните часове на деня, те 
чуваха гласа на Бога и разговаряха лице с лице с Вечния.“  Възпитание с.16
     „Адам и Ева се радваха в своята  неопетнена чистота на онова, което 
виждаха и чуваха в рая. Бог посочи на първата човешка двойка работата 
им в градината, „да я обработва и пази“ (Бит. 2:15). Всекидневната работа 
им носеше здраве и радост, и те срещаха крайно щастливи своя Създател, 
когато Той идваше и разговаряше с тях.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 176

б. Какви уроци може да бъдат извлечени от богослуженията сред Бо-
жието творение? Римляни 1:20; Псалм 104:10-24

      „В природата има много духовни уроци за човечеството. Цветята уми-
рат, но поникват за нов живот. В това можем да видим истината за възкре-
сението. Всички, които обичат Бога, ще разцъфнат отново в горния Едем.“ 
Избрани вести, кн.1, с. 268
       „Децата трябва да получат уроци, които ще вложат в тях кураж да ус-
тояват на злото. Посочете им от природата Бога на природата и те така ще 
се запознаят със Създателя.“ Детско водителство, с. 26 
      „Родителите могат да вземат децата си на открито, за да наблюдават 
проявите на Бога в природата. Може да им покажат цъфтящите цветя и 
разпукващите се пъпки, величествените дървета и красивите извивки на 
тревата и да ги научат, че Бог е направил всичко това в шест дни и си 
е починал на седмия и го е осветил. Така родителите могат да свържат 
уроците си на наставление към децата, че когато тези деца гледат нещата 
в природата, да си спомнят великия Създател на всички тях.“ Детско води-
телство, с. 279
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Четвъртък                                                                                             18 юли

5.  СРЕДСТВО ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ

а. Как могат семействата да бъдат средство за благословение на све-
та, както реката в Едем беше за градината? Битие 1:28; 2:10; Матей 
22:39

      „Любовта, основата на сътворението и изкуплението, е основата на 
истинското възпитание. (….) Законът на любовта изисква посвещаване на 
тялото, ума и душата в служба на Бога и нашите съчовеци. А тази служба, 
докато ни прави благословение за другите, донася най-голямо благослове-
ние на самите нас. Във всяко истинско развитие лежи несебелюбие. Чрез 
несебелюбива служба ние получаваме най-високо развитие на всяка наша 
способност и ставаме съучастници все повече и повече на божественото 
естество; така ние ставаме и годни за небето, защото приемаме небето в 
сърцата си.“ Възпитание, с.10, 11

б.  Каква е мисията, определена на християнския дом? 2 Коринтяни 
3:2

      „Мисията на дома се простира и извън неговите членове. Християнски-
ят дом трябва да бъде един образец, който да представи превъзходството 
на истинските принципи в живота. Такъв един образец ще бъде една сила 
за доброто в света. Влиянието на един добър дом действа много по-силно 
върху човешките сърца и човешкия живот от всяка проповед, която може 
да бъде държана. Когато младежи излизат от такъв един дом, те разпръс-
ват наоколо си усвоените в него навици и поучения. Така благородни жи-
тейски принципи се въвеждат и в други семейства и навсякъде се разпрос-
транява едно облагородяващо влияние.“ По стъпките на Великия Лекар, с 240
      „Днес светът се нуждае от същото, от което се нуждаеше преди девет-
найсет века – от едно откровение на Христос.“ Пак там, с. 86

Петък                                                                                                       19 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кое характеризира Едемската градина като дом?
2. Как се занимаваха жителите на Едем?
3. Каква беше Едемската система на възпитание?
4. Как Едем образува място за богослужение?
5. Какви  уроци сте извлекли от първия дом, училище и църква?
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     Урок 4                                                                                 27 юли 2019 г.

Възпитанието в Древния Израел
       „Намери го в пуста земя; да, в пуста, дива и виеща; огради го, на-
стави го, опази го като зеницата на окото Си.“ (Второзаконие 32:10)

      „Хората, които се придържаха към Божиите принципи, живееха  всред 
полетата и хълмовете.  Те обработваха земята и имаха големи стада, 
и при този свободен и независим живот, пълен със случаи за работа, 
учене и размишление, те се учеха от Бога и поучаваха и своите деца 
за Божиите дела и пътища. Този метод на възпитание Бог желаеше да 
установи в Израел.“ Възпитание, с. 30

Препоръчвани четива:  Възпитание, с. 29-43 (Възпитанието на Из-
раел)

Неделя                                                                                                21 юли

1.  ПАТРИАРСИТЕ

а.  Опиши примера на Авраам като патриарх. Битие 18:17-19; 12:6-8

      „В ранните времена бащата бе управител и свещеник на семейство-
то си и имаше авторитет над децата си дори и след като те вече имаха 
свои собствени семейства. Наследниците му бяха поучавани да виждат 
в него свой водач както в религиозните, така и в светските неща. Авра-
ам се стремеше да увековечи тази патриархална система, тъй като тя 
бе ориентирана към запазване на познанието за Бога. Необходимо бе 
членовете на семейството да се свържат в едно, за да изградят барие-
ра срещу така широко разпространеното идолопоклонство.“ Патриарси и 
пророци, с. 84

б.  Какъв стил на живот бе следван от патриарсите? Евреи 11:8-10; 
Битие 25:27
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Понеделник                                                                                        22 юли

2.  ВЪЗПИТАНИЕТО В ПУСТИНЯТА

а.  Как Господ направляваше възпитанието на Израел в пустинята? 
1 Коринтяни 10:1-4; Исая 63:9

      „Сам Господ даде наставления за образованието на Израел. Грижа-
та Му не се ограничаваше само до религиозните интереси на народа. 
Предмет на божествения Му промисъл бе всичко, което повлияваше 
умственото и физическото развитие съобразно с божествения закон.“ 
Патриарси и пророци, с. 411
      „Даже и с храната, която им доставяше, Бог желаеше пак тяхното 
добро. Манната, с която Той ги хранеше в пустинята, имаше свойство да 
укрепява техните физически, умствени и морални сили.“ Възпитание, с. 35
      „Еврейският народ бе възпитаван при пътуването им в пустинята. Те 
бяха включени във физически и умствен труд. Използваха мускулите си 
в различни видове работа. Историята за живота на Божия избран народ 
в пустинята бе записана за полза на Божия Израел до приключване на 
времето. (…) Бог не забрави Своя народ в скитането им през пустинята, 
но много от тях забравиха Господа. Възпитанието, което бяха имали в 
Египет, ги направи предмет на изкушение, на идолопоклонство и невъз-
държаност, и понеже не зачетоха заповедите на Господа, почти всички 
възрастни, които напуснаха Египет, бяха поразени в пустинята, но на де-
цата им бе позволено да влязат в Ханаан.“ Ривю енд херълд, 17 декември 1895
      „Всяко нещо, свързано с разполагането на лагера, бе нагледен урок за  
децата, обучавайки ги в навици на прецизност, точност и ред. Изисква-
ше се децата, които бяха достатъчно големи, да научат как да разпъват 
шатрите, в които живееха, и да съблюдават съвършен ред във всичко, 
което вършеха. (…) Постоянно получаваха обучение по отношение на 
небесните неща. Родителите постоянно обясняваха на децата си защо 
израелтяните пътуваха в пустинята, защо законът бе даден на Синай и 
какво очакваха да правят и да бъдат когато стигнат в Обещаната земя.“ 
Издигнето Го,  с. 145
     „Израел се нуждаеше точно от опитността, която Бог им даде и ня-
маше друга сила, която можеше да постъпи с тях както Христос  през 
всичкото онова дълго пътуване в пустинята. Възпитанието на Израел не 
бе поверено на човешка намеса; те бяха обучавани от Този, Който беше 
безкраен в мъдрост. Всекидневно се бяха учили какво Бог изисква да 
бъде Неговата църква на земята.“ Ръкопис, 18, с. 234

               Урок 4  27 юли 2019

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Да

ре
ни

я 
от

 п
ър

ва
та

 с
ъб

от
а 

- з
а 

м
ис

ио
не

рс
ки

те
 у

чи
ли

щ
а



24

Вторник                                                                                              23 юли

3.  БОЖИЯТ ПЛАН ЗА ИЗРАЕЛ

а.  Каква беше Божията цел за Израел със заселването в Ханаан? 
Второзаконие 4:5-10; 11:22-24

      „Бог избра израелтяните, за да разкрие характера Си на хората. 
Той желаеше те да бъдат като извори за спасение на света. На тях бе 
поверено словото на небето, откровението на Божията воля. В ранните 
дни на Израел народите в света имаха порочни обичаи и бяха изгубили 
знанието си за Бога. Някога те Го познаваха, но „не Го прославиха като 
Бог, нито Му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и 
несмисленото им сърце се помрачи“ (Римл. 1:21). Все пак в милостта Си 
Бог не ги унищожи. Той си постави за цел да им даде нова възможност 
да се запознаят с Него чрез избрания народ. Жертвената служба учеше, 
че Христос трябва да бъде издигнат пред всички народи и които погле-
днат към Него, ще живеят.“ Деяния на апостолите, с. 9
      „Бог бе поставил народа Си в Ханаан като могъщо укрепление срещу 
вълната на морално нечестие, застрашаващо да потопи света.“ Патриар-
си и пророци, с. 375

б.  Как се справиха с изпълнението на този план? Съдии 2:7, 10-12; 
1:28

      „От Своя страна Господ бе изпълнил вярно дадените на Израел обе-
щания. Исус Навин бе съкрушил силата на ханаанците и бе разделил 
земята между племената. Оставаше Израел с доверие в обещанието за 
божествена помощ само да завърши изгонването на жителите, населя-
ващи земята. Но людете не сториха това. Влизайки в съюз с ханаанците, 
те пряко престъпиха Божията заповед и така не изпълниха условията, 
при които Бог бе обещал да ги въведе във владение на Ханаан.“ Патри-
арси и пророци, с. 375
      „Там, където в Израел се провеждаше Божия план, засягащ възпита-
нието, резултатите свидетелстваха за неговия Автор. Но в много семей-
ства определеното от Бога възпитание, както и характерите, които се 
създават чрез него, бяха еднакво редки. Божият план се прилагаше само 
частично и неправилно. Чрез своето неверие и незачитане на Божиите 
нареждания Израел се бе заобиколил с такива изкушения, на които мо-
жеха да се възпротивят само малцина.“ Възпитание, с. 44
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Сряда                                                                                                   24 юли

4.  УЧИЛИЩАТА НА ПРОРОЦИТЕ

а.  От сведенията за съществуването на училищата на пророци-
те какво можем да научим за тяхното естество и дейност? 1 Царе 
19:18-20; 4 Царе 6:1-7

      „Училищата на пророците бяха основани от Самуил, за да служат 
като бариера срещу широкоразпространената поквара. Те трябваше да 
съдействат за моралното и духовното благосъстояние на младежта и да 
способстват за бъдещия успех на народа, като подготвят хора за негови 
водачи и съветници, които да действат със страх от Бога. В изпълне-
ние на тази задача Самуил събра благочестиви, умни и ученолюбиви 
младежи. Те бяха наречени „синовете на пророците“. Като общуваха с 
Бога и изследваха Словото и делата Му, към естествените им дарби се 
прибавяше и мъдрост от горе. Преподавателите им бяха хора, които не 
само много добре познаваха божествената истина, но и сами се радваха 
на общение с Бога и бяха получили особена дарба от Неговия Дух. По-
ради своята ученост и праведност те имаха уважението и доверието на 
народа.“ Патриарси и пророци, с. 412
      „Главните предмети за изучаване бяха Божият закон, с дадените на 
Мойсей наставления, свещена история, свещена музика и поезия. Глав-
ният предмет на цялото изучаване бе да научат Божията воля и задъл-
женията на Неговия народ. В записите на свещената история бяха про-
следени стъпките на Йехова. От събитията в миналото бяха очертани 
уроци за бъдещето. Великите истини, обяснени чрез образите и сенките 
на Мойсеевия закон, бяха представени на погледа и вярата схващаше 
централния предмет на цялата тази система – Божия Агнец, носещ гре-
ховете на света.“ Основи на християнското възпитание, с. 97

б.  Какво ръчно обучение получи Исус, когато беше на тази земя? 
Матей 13:55 Как беше при пророческите училища?

     „Учениците в тези училища се поддържаха сами, като обработваха 
земята или се занимаваха с някоя механическа работа. В Израел това 
не се смяташе за нещо странно или унизително; считаше се за престъ-
пление да се оставят децата да израстват без да са запознати с поле-
зен труд. В послушание на Божията заповед, всяко дете трябваше да 
се научи на някакъв занаят, макар да се обучаваше за някоя свещена 
длъжност.“ Пак там
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Четвъртък                                                                                        25 юли

5.  БЛАГОРОДНИ ПРИМЕРИ

а.  Как Бог награди честността и вярата на Йосиф, след като беше 
страдал от голямо злощастие? Битие 37:28; 41:41-44  Каква подго-
товка имаше той?

      „Чист, енергичен и жизнерадостен (Йосиф) юношата даваше дока-
зателства и за морална сериозност и твърдост. Той слушаше наставле-
нията на баща си и обичаше да се покорява на Бога. Качествата, които 
по-късно го отличиха в Египет – любезност, вярност и истинност, бяха 
вече проявени във всекидневния му живот.“ Патриарси и пророци, с. 134

б. Опиши опитността на Даниил. Как животът на Даниил открива 
ползата от религиозното възпитание? Даниил 1:1-6; 6:1-3

      „Чрез своята мъдрост и справедливост, чрез чистотата и благостта, 
проявени в ежедневния му живот, чрез предаността към интересите на 
народа – и то езически – Йосиф и Даниил се оказаха верни на принци-
пите, на които бяха поучавани в младините си, оказаха се верни на Този, 
чийто представители бяха. Тези мъже бяха почитани от целия народ, 
както в Египет, така и във Вавилон; и всички народи, с които те бяха в 
контакт, виждаха в тях една илюстрация за добротата и благотворител-
ността на Бога, една илюстрация за любовта на Христос.  (…)
      Бог желае същите тези истини, които бяха открити чрез тези мъже, да 
се откриват и чрез младежите на днешното време. Историята на Йосиф  
и Даниил е една илюстрация на това, което Той ще направи за онези, 
които Му се отдават и с цялото си сърце се стремят към осъществяване-
то на Неговата цел.“ Възпитание, с. 57, 58

Петък                                                                                           26 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какъв стил на живот бе избран от патриарсите и защо?
2. Защо Израил се нуждаеше от такова обширно възпитание в пус-

тинята?
3. Как Божият план се сравни с това, което Израел действително 

постигна?
4. Какви важни принципи присъстваха в пророческите училища? 
5. Как Божият план за възпитание блесна в живота на малцината 

благородни?
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                                                                                   3 август 2019 г.
Дарения от първата

 събота
 за мисионерските училища

   Покорни с любов на Господното 
поръчение: „Идете, научете всичките 
народи“, Адвентистите от седмия ден 
реформаторско движение се стремят 
да подготвят квалифицирани работ-
ници, за да изпълнят тази задача. 
   Мисионерските училища са едно от главните средства за тази подготовка. 
Тези училища, установени в различни части на света, трябва да бъдат съ-
средоточени върху обучаване на нашите млади хора в „настоящата истина“ 
и за най-добрите методи, чрез които тази истина може да бъде представена 
на други души.
    „Истинското възпитание е образование за мисионерска служба. Всеки син 
и всяка дъщеря на Бога са призвани да бъдат мисионери. Ние сме призва-
ни да  служим 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
     С изпълнението на това образователно дело се получава двойна полза. 
Не само искрените, жадуващи души биват подпомогнати, но и самите вести-
тели ще бъдат укрепени и доведени в по-тясна връзка с Бога. 
    „За да се укрепят младите срещу изкушенията на неприятеля, установили 
сме училища, където те могат да бъдат квалифицирани за полезност в този 
живот и за служенето на Бога през вечността.“ Съвети към родители, учители 
и ученици, с. 495
      Господната вестителка потвърди този вид активност и насърчи вярващи-
те да се ангажират в нея като желана служба:
    „Този, който се стреми да получи знание, за да може да работи за не-
вежите и загиващите, извършва своята част в изпълнението на великата 
Божия цел за човечеството. С несебелюбивата служба за благословение на 
другите той отговаря на високия идеал на християнското възпитание. (…)
   Господ зове за силни, посветени, себепожертвувателни млади мъже и 
жени, които ще стоят на предните редици, и които, след кратко време пре-
карано в училище, ще излязат подготвени да предават вестта на света.“ 
Съвети към родители, учители и ученици, с. 545
      Следователно любезно апелираме към всички братя и сестри по света да 
отворят сърцата си за тази нужда и спомогнат щедро за развитието на този 
заслужаващ клон от Божието дело тази събота, когато ще бъдат събрани 
специални дарения за тази цел.
      Благодарим ви предварително и Бог да благослови даренията и дари-
телите.
Вашите братя от Образователния отдел при Генералната конференция
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Великият Възпитател
      „И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, 
който има власт, а не като книжниците.“ (Марк 1:22)

      „(Исус) бе учител, такъв възпитател, какъвто светът никога не бе видял 
или чул преди. Той говореше като един, който има власт, и въпреки това 
приканваше всички да Му се доверят.“ Избрани вести, кн. 3, с. 138 (англ.)

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 75-88 (Изпратеният от Бога Учи-
тел)

Неделя                                                                                                    28 юли

1.  РАННИЯТ ЖИВОТ НА ИСУС

а.  Как описва Библията ранния живот на Исус? Лука 2:40, 52

      „Той, Който дойде от небето, за да бъде наш пример и учител, преживя 
трийсет години като член на едно семейство в Назарет. Библейският до-
клад относно тези години е много кратък. Никакви особени чудеса не са 
привличали вниманието на множеството върху Него. Никакви любопитни 
тълпи на са Го следвали по стъпките и не слушали словата Му, и все пак 
през всичките тези години Той е изпълнявал Своята божествена мисия.  
Той живя като един от нас, участваше в домашния живот, подчиняваше се 
на неговата дисциплина, изпълняваше налаганите Му от нея задължения 
и носеше бреметата ѝ.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 237, 238

б.  Как скромната репутация на Исус като дърводелец е един пример 
за всяка млада личност? Матей 13:54-56

      „Но тъкмо с домашния Си живот Той (Исус) служи като пример за всички 
деца и юноши. Спасителят прие да живее всред бедна обстановка, да ни 
поучи колко тясно може да е свързан човек с Бога даже и при едно скромно 
положение в живота. Той живя, за да угоди, да почете и да прослави Отца 
Си в обикновените неща на живота.“ Животът на Исус, с. 47, 48
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Понеделник                                                                                            29 юли

2.  ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ИСУС И НА ЙОАН КЪРСТИТЕЛ

а.  Какво се имаше предвид с въпроса, който бе зададен относно об-
разованието на Исус? Йоан 7:15

      „Въпросът, който бе зададен през време на земната служба на Исус: 
„Как знае Този книга, като не е учил?“ (Йоан 7:15) не значи, че Исус не е 
можел да чете, но просто, че не е имал равинско образование. Щом като 
Той е имал познания, каквито ние можем да имаме, Неговото всестранно 
познаване на Писанията показва колко прилежно са били посветени пър-
вите Му години на изучаването на Божието Слово.“ Животът на Исус, с. 44
      „Той получи Своето образование от определения Му от Бога източник 
– от полезната работа, от изучаването на Писанията, от природата и от 
опитностите на живота. Това са Божиите учебници, пълни с поучения за 
всички, които пристъпват към тях с желание, с виждащи очи и с мъдрост.“ 
По стъпките на Великия Лекар, с. 274

б. Защо Исус и Йоан Кръстител не посещаваха  училищата по тяхно 
време? Матей 15:9

     „Нашият Спасител не насърчаваше никого да посещава равинските 
училища в Неговото време по тази причина, че умовете им ще се осквер-
нят от постоянното повтаряне на „Казва се“ или „Казало се е“. Защо тогава 
да приемаме променливите думи на човеците като възвишена мъдрост, 
когато имаме на разположение по-голяма, сигурна мъдрост?“ Свидетелства 
към църквата, т. 8, с. 269
     „Който не бе посещавал равинските училища, не се считаше квали-
фициран за религиозен учител. Както Исус, тъй и Йоан, бяха смятани за 
невежи, понеже нямаха това обучение.“ Животът на Исус, с. 366

в.  Какъв пример даде Йоан Със своето проповядване и стил на жи-
вот? Матей 3:1-4

      „Но той (Йоан) се отказа от удобствата и лукса на живота, за да полу-
чи строгата дисциплина на пустинята. Заобикалящата го там околност бе 
благоприятна за възприемане навици на скромност и себеотрицание. Не-
смущаван от шума на света, той можеше спокойно да изучава уроците на 
природата, на откровението и Провидението.“ Животът на Исус, с. 67
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Вторник                                                                                                    30 юли

3.  ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ

а.  Какъв беше резултатът от великата проповед на Исус на планина-
та? Матей 7:28, 29

      „Исус нямаше нищо общо с разните предмети на разногласие между 
юдеите. Неговата задача бе да изнася истината. Неговите думи хвърляха 
светлина върху ученията на патриарсите и пророците, затова мнозина слу-
шаха Словото като едно ново откровение. Неговите слушатели не знаеха, 
че Божието слово има такова дълбоко значение.“ Животът на Исус, с. 192
      „Христос се стремеше да премахне всичко, потулващо истината. Той 
бе дошъл да смъкне покривалото, хвърлено от греха върху лицето на при-
родата, за да покаже духовното величие, което всички създадени неща 
трябваше да отразяват.“ Христови притчи, с. 4, 5

б.  Какъв ефект имаше върху учениците Исусовият метод на обуче-
ние? Деяния 4:13

      „В продължение на три години и половина учениците се учеха при най-
великия Учител, Когото светът е познавал някога. Чрез лично общуване 
Христос ги подготвяше за Своята служба. Ден след ден те вървяха и раз-
говаряха с Него, слушаха окуражаващите думи към уморените и обреме-
нените с тежък товар, виждаха проявата на Неговата сила в полза на бо-
лните и опечалените. Понякога ги поучаваше, седнал сред тях в планината 
или край езерото, понякога – крачейки по пътя. Разкриваше им тайните на 
Божието царство. Когато сърцата се отваряха за божествената вест, Той 
им откриваше истината за пътя към спасението. Не заповядваше на уче-
ниците Си да извършват това или онова, а им казваше: „Следвайте Ме!“ 
При Своите пътувания от място на място, из села и градове ги вземаше 
със Себе Си, за да гледат как поучава народа. (…) Наблюдаваха живота 
Му при всякакви обстоятелства.“ Христови притчи, с. 10
     „Когато изпрати дванайсетте, а след това и седемдесетте да пропо-
вядват Божието царство, учеше ги, че са длъжни да предават на други 
предаденото на тях. Чрез цялата Си дейност Той ги подготвяше за самос-
тоятелна работа, та когато се увеличи броят им, да стигнат и до най-отда-
лечените части на земята.“ Пак там, с. 16

              Урок 5  3 август 2019               Урок 5  3 август 2019



31              Урок 5  3 август 2019

Сряда                                                                                                         31 юли

4. ИСУСОВИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

а.  Къде Исус често поучаваше Своите слушатели? Матей 5:1-2; Как 
Той използваше околната обстановка и познати неща? 

     „Исус търсеше път към всяко сърце. Като използваше различни наглед-
ни примери, Той не само представяше истината в различните ѝ етапи, но 
и се обръщаше към различните слушатели. Интересът им бе възбуден от 
извлечените от ежедневието образи. (…)
      Божествената мъдрост, безграничното милосърдие бяха достъпни чрез 
Божиите създания. Бог учеше хората чрез природата и провидението.“  
Христови притчи, с. 7
      „Когато Исус говореше на народа, Неговите поучения бяха интересни и 
приковаваха вниманието на слушателите чрез сполучливи илюстрации от 
природата.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 47
     „Когато Господ подготвяше децата на Израел за Негови специални пред-
ставители, Той им даде домове сред хълмове и долини. В домашния си 
бит и религиозното си служение те бяха поставени в постоянно съприкос-
новение с природата и Божието слово. Така Христос обучаваше Своите 
ученици край езерото, на планинския склон, по полета и горички, където 
те можеха да наблюдават природата, служеше си с примери от нея, за да 
онагледява уроците Си. И както бяха научени от Него, прилагаха знанията 
си на практика и станаха Негови съработници в делото Му.“ Христови прит-
чи, с. 8

б. Какви специални учебни методи Исус често използваше? Матей 
13:34, 35

     „В Христовото поучение с притчи е застъпен същия принцип, който бе 
и в мисията Му към света. За да можем да вникнем в божествения Му 
характер и живот, Христос прие нашето естество и живя сред нас.  Божест-
веното се изяви чрез човешката природа; невидимата слава – във видима 
човешка форма. Хората можеха да изследват непознатото чрез познатото; 
небесните неща се разбулваха чрез земните. Бог се прояви в образа на 
човек. Така бе и с учението на Исус – непознатото бе обяснено чрез позна-
тото; божествени истини – чрез земни неща, които народът много добре 
познаваше. (…)
      Чрез примери от природата духовните истини ставаха ясни. Природата 
и житейският опит на слушателите Му бяха свързани с истините от написа-
ното слово.“ Христови притчи, с. 3, 4
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Четвъртък                                                                                        1 август

5. ПИСАНИЯТА ПОЛЗВАНИ ОТ ИСУС

а.  Как Исус избра да просвети двамата ученици по пътя към Емаус? 
Лука 24:25-27

      „Като започна от Мойсей, Алфата на библейската история, Христос 
започна да тълкува от Писанията онези места, които говореха за Него. 
Ако Той им се беше открил още отначало, те щяха да се почувстват  за-
доволени и в голямата си радост не биха почувствали  нужда от нищо. Те 
обаче имаха нужда да разберат значението на старозаветните символи 
и пророчества, които сочеха на Него. Вярата им трябваше да се закрепи 
върху тези писания. Христос не извърши чудо, за да  ги убеди, а като пръв 
Свой дълг им изтълкува Писанията. Те гледаха на смъртта Му като на край 
на техните надежди. Но сега Той им показа от Пророците, че смъртта Му 
беше най-силното доказателство за тяхната вяра.“ Животът на Исус, с. 659, 660

б.  Как Исус постоянно насочваше вниманието към Писанията? Йоан 
5:39; 17:17; Лука 16:31

      „Делото на Христос като учител на истината бе в ярък контраст с това 
на равините по Негово време. Те не се разделяха с традициите, с човеш-
ките теории и спекулации. Често заменяха Словото с онова, което някой 
бе поучавал и писал за него. Поученията им нямаха силата да оживят ду-
шата. Предметът на Христовото учение и проповед бе Божието слово. На 
въпросите Той отговаряше с ясното: „Писано е“, „Какво е писано в закона?“ 
и „Как четеш?“.“ Христови притчи, с. 13

Петък                                                                                                         2 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как най-великият Учител на света прекара ранния Си живот на зе-
мята?

2. Исус и Йоан Кръстител биха ли посещавали днешните училища? 
Обясни.

3. Как  обучението на Исус се отличаваше от популярните учители 
по Негово време?

4. Опиши някои от Исусовите методи на обучение и илюстриране 
истината?

5. Защо беше съществено за Христос да затвърди вярата на учени-
ците в Божието слово?
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     Урок 6                                                                                    10 август 2019 г.

Основата на истинското възпитание

     „Страх от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Светия 
е разум.“ (Притчи 9:10)

    „Божието Слово представлява най-мощното средство за възпитание, 
както и най-ценният източник на знание, достъпен за човека.“ Ривю енд хе-
рълд, 25 септември 1883

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 129-134 (Умствена и духовна кул-
тура)

Неделя                                                                                                   4 август

1.  БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ТЕБ

а.  Как Бог общува с човечеството? Амос 3:7; 2 Петрово 1:20, 21

      „Като обучаваща сила Библията няма съперник. В Божието Слово умът 
намира предмет за най-дълбок размисъл, за най-възвишено вдъхновение. 
(…) Тя осветява най-отдалеченото минало, където човешките изследвания 
напразно се стараят да проникнат. (…) В почтително разсъждение върху 
истините, представени в Неговото Слово, умът на ученика влиза във връз-
ка с Безкрайния Ум.“ Патриарси и пророци, с. 414

б.  Какви са някои качества на Писанието? 2 Тимотей 3:16; Псалм 12:6, 7

      „Бог не остави Словото Си да бъде пазено в паметта на хора и да бъде 
предавано през поколенията чрез устна традиция и представяне. Ако беше 
направил така, Словото щеше  постоянно да се примесва с измисленото от 
човека. (…) Да благодарим на Бога за писаното Слово.“ Поглед нагоре, с. 52
    „Библията е най-поучителната история, която хората притежават. Тя 
идва свежа от извора на вечната истина и една божествена ръка е опазила 
чистотата ѝ през всичките векове.“ Патриарси и пророци, с. 414
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Понеделник                                                                                         5 август

2. РАЗБИРАНЕ БИБЛИЯТА

а.   На какво е оприличена Библията?  Псалм 119:105

       „Но Бог желае да има на земята един народ, който да поддържа Биб-
лията, и единствено Библията, като мерило за всяко учение и основа на 
всяка реформа. Мненията на учени мъже, основанията на науката, веро-
ученията и решенията на църковни събори, многобройни и различни като 
църквите, които те представляват, гласът на болшинството – нито едно от 
тези, нито всички заедно могат да бъдат считани като доказателство за или 
против коя да е точка от религиозната вяра. Преди да приемем кое и да е 
учение или предписание, ние трябва да искаме като доказателство едно 
ясно „така казва Господ.“ Великата борба, с. 493

б.  Как се обяснява Словото? Исая 28:10; Лука 24:27; Матей 4:4

      „Този, който цени нейните поучения, не може да прочете нито един 
единствен пасаж от нея, без да извлече някоя полезна мисъл от там. Но 
най-ценните поучения на Библията не се добиват чрез случайно или нес-
вързано изучаване. Истината в нея не е представена така, че да бъде 
схваната от повърхностния и небрежен четец. Много от нейните съкрови-
ща се намират дълбоко под повърхността и могат да се открият само чрез 
грижливо търсене и продължителни усилия. Частиците, които образуват 
великата система на истината трябва да се търсят и събират „тук малко, 
там малко“ (Ис. 28:10).“ Възпитание, с. 130
      „Като се стремеше да се освободи от всички свои по-раншни възгледи, 
той (Уйлям Милър) сравняваше, без да си послужи с каквито и да е обяс-
нения, библейски стих с библейски стих, при което си служеше с дадени-
те паралелни места и с библейски речник. Той продължи изследванията 
си по един правилен и планомерен начин, започвайки с първата книга на 
Мойсей, четейки стих по стих и не отивайки по-напред, докато значението 
на различните стихове не му ставаше тъй ясно, че да не му остава никак-
ва неясност по тях. Беше ли му някое място тъмно, той го сравняваше с 
всички други текстове, които изглеждаше да се намират в каквото и да е 
отношение към разглеждания предмет. Той изпитваше всяка дума относно 
нейното място в съдържанието на библейския стих, и когато виждаше, че 
всички паралелни стихове са в съгласи, трудността биваше надвита. По 
такъв начин той винаги намираше някоя друга част на Писанието обясне-
ние за трудноразбираемото място.“ Великата борба, с. 259
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Вторник                                                                                               6 август

3.  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИСАНИЯТА

а.  Какво трябва да правим постоянно с Библията? Йоан 5:39

      „При изследване на Писанията не трябва да се стремите да тълкувате 
думите им така, че да се съгласуват с вашите предубеждения, но елате 
като учащи  да разберете основните принципи на Христовата вяра.“ Съвети 
за съботно-училищното дело, с. 25

б.  Като работници за Бога как трябва да се приготвим за дълбоко 
разбиране на Словото Му? 1 Петрово 3:15

      „Стойността на умственото развитие при изучаване на Библията не се 
състои само в изследване на истината и групиране на същата по предмети, 
но и в съответното напрежение за схващане на представените предмети. 
Когато разумът се занимава само с обикновените неща на всекидневния 
живот, той отслабва и ако не се напряга никога, за да схване великите и 
обширни истини, ще изгуби своята сила на развитие. Нищо друго не пред-
пазва така добре от подобно израждане и нищо друго не подбужда по-до-
бре към развитие, както изучаването на Божието Слово. Като средство за 
умствено образование, Библията стои по-високо от всяка друга книга или 
от всички други книги, взети заедно.“ Възпитание, с. 130, 131
      „Сърдечното прилежание (на Даниил и другарите му) под Божието обу-
чение беше богато възнаградено. Когато те положиха старателно усилие 
да придобият знание, Господ им даде небесна мъдрост. Знанието, което 
те получиха, беше от голяма полза за тях, когато изпаднаха в затруднено 
положение. Небесният Господ Бог не ще допълни недостатъците, които са 
резултат от умствена и духовна леност. Когато човешките дейци упражня-
ват способностите си, за да придобият знание, да станат задълбочено ми-
слещи хора; когато те, като най-великите свидетели за Бога и истината, ще 
са спечелили в областта на изследването на жизнените доктрини относно 
спасението на душата, тази слава може да бъде отдадена на небесния 
Бог, като върховен, тогава даже съдии и царе в съдилища, в парламенти и 
съвети ще познаят, че Бог, Който направи небето и земята, е единствени-
ят и жив Бог, Авторът на християнството, Авторът на всяка истина, Който 
установи седмия ден съботата, когато бяха поставени основите на света, 
когато утринните звезди пееха заедно и всички Божии синове възклицава-
ха от радост.“ Основи на християнското възпитание, с.374, 375
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Сряда                                                                                                              7 август

4.  НАРАСТВАЩА СВЕТЛИНА

а.  Как Бог продължава да открива нова светлина на народа Си? Прит-
чи 4:18

   „Нека никой не идва до заключението, че няма повече светлина за откри-
ване. (…) Много скъпоценни камъни все още са разпръснати, които трябва 
д бъдат събрани заедно, за да станат притежание на останалия Божи на-
род.“ Съвети върху съботно училищното дело, с. 34

б.  Какво трябва да правим със светлината, която имаме? 1 Солунци 
5:21

      „Ние не трябва да се страхуваме за бъдещето, освен да не забравим 
пътя, по който Бог ни е водил и поуките, които ни е дал в нашата минала 
история.“ Живот и дела на Елън Г. Уайт, с. 119
     „Нито една чертица от истината, която е направила адвентистите от сед-
мия ден това, което са, не трябва да бъде отслабвана. Ние имаме старите 
гранични камъни на истината, на опитността и дълга, и трябва твърдо да 
стоим в защита на своите принципи, изцяло пред очите на света.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 6, с. 19
     „Когато силата на Бога свидетелства какво е истина, тази истина трябва 
да стои завинаги като истината. Никакви предположения след това, про-
тивни на светлината, която Бог е дал, не трябва да бъдат приети. (…) Ще 
се появи един, след това друг с нова светлина, която противоречи на свет-
лината, която Бог е дал чрез изявлението на Своя Свети Дух.“ Съвети към 
писатели и редактори, с. 31, 32

в.  От каква подготовка се нуждаем за евангелското дело? Евреи 5:11-14

      „Ние трябва чрез пламенна молитва и дълбоко и сериозно изследва-
не да станем установени и утвърдени, вкоренени и основани в истината, 
и всеки за себе си да знае, че ние имаме истината. Ако  сме установени 
така, няма да се отклоним от вярата, когато сме изкусени и изпитани, както 
някои са направили.“ Ривю енд херълд, 4 септември 1888
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Четвъртък                                                                                        8 август

5.  ИЗУЧАВАНЕ ЗАЕДНО

а.  Какъв вид образователна среда искаме да насърчим в съботното 
училище? 2 Тимотей 2:15

      „Нашите съботни училища не са по-малко от библейско общество и 
със святата работа на предаване истината от Божието Слово те могат да 
постигнат далеч повече, отколкото са постигнали досега.“ Съвети върху съ-
ботно училищното дело, с. 9
     „Ако сте призовани да бъдете учител в някой клон на Божието дело, вие 
също сте призовани да бъдете учащи в училището на Христос. Ако поеме-
те върху себе си святата отговорност да учите другите, вие поемате върху 
себе си задължението да достигнете дълбочината на всеки предмет, който 
искате да предадете. Ако представите един предмет от Божието Слово 
на учениците си в съботното училище, трябва да обосновете причината 
за вашата вяра така ясно, че учениците ви да бъдат убедени в нейната 
истинност. Трябва прилежно да изследвате и сравнявате доказателствата 
от Божието Слово с вестите, които Той изпраща до църквата, за можете да 
знаете какво е истина и да можете да насочвате онези, които гледат на вас,
в пътя на правдата.“ Съвети за съботно училищното дело, с. 31
     „Онези, които са встъпили в делото за преподаване, или които са били  
призовани  за някое отговорно положение, не трябва да се задоволяват да 
вземат резултата от изследването от други умове, но те трябва да изслед-
ват истината за себе си. Ако не формират навика да изследват темите на 
истината за самите себе си, ще станат повърхностни в живота си и в знани-
ята.(…) Трябва да изучавате истините, които сте били водени да вярвате, 
докато знаете от опит, че те са без недостатък.“ Пак там, с. 33

Петък                                                                                                     9 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо беше така важно Божието Слово да бъде написано?
2. Защо трябва да учим, за да достигнем до разбиране на библей-

ската истина?
3. Каква умствена и духовна полза трябва да бъде извлечена от за-

дълбоченото изучаване на Библията?
4. Как продължи Бог да учи Своя народ?
5. Как можем да подобрим нашата църковна образователна среда?

              Урок 6   10 август 2019
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      Урок 7                                                                                     17 август 2019 г.

Да бъдеш учител

      „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който 
няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истина-
та.“ (2 Тимотей 2:15)

      „Учителите трябва да бдят над своите ученици, както овчарят бди над 
повереното на неговата отговорност стадо. Те трябва да се грижат за души, 
като такива, които ще трябва да дават сметка.“ Съвети за родители, учители 
и ученици, с. 65

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 305-314 (Подготовка)

Неделя                                                                                                   11 август

1.  КАЧЕСТВА НА ЕДИН УЧИТЕЛ

а.  Към какво трябва учителят да насочва учениците? 1 Коринтяни 11:1

      „Учителите трябва да правят нещо повече за учениците, отколкото да 
предадат едно знание от книгите. Положението им като водач и настав-
ник на младите е отговорно; дадена им е работата за оформяне на ума 
и характера. Онези, които се заемат с тази работа, трябва да притежават 
добре балансиран, симетричен характер. Трябва да бъдат с облагородени 
обноски, спретнати в дрехи, внимателни във всичките си навици; и трябва 
да имат онази истинска християнска вежливост, която печели доверие и 
почит. Учителят трябва самият той да бъде това, което желае да станат 
учениците му.“ Знамения на времето, 14 март 1900

б. Каква духовна опитност е нужна? Второзаконие 10:12

    „Всеки възпитател трябва всекидневно да получава наставления от Ве-
ликия Учител и трябва постоянно да работи под Неговото ръководство. Не-
възможно е за него правилно да разбере или да изпълни работата си, ако не 
бъде постоянно с Бога в молитва. Само чрез божествена помощ, обедине-
на със сериозно, себеотрицателно усилие, може да се надява да отговаря 
мъдро и добре на положението си.“ Ривю енд херълд, 22 септември 1885
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Понеделник                                                                                      12 август

2.  ПОДГОТВЕНИ ДА ПРЕПОДАВАТ

а. Какво трябва да бъде отношението на един учител към Словото? 
С каква цел? 1 Петрово 2:2

б.  Какво трябва да търсят от Бога ръководителите на Божията църк-
ва? Псалм 145:15 Какво трябва да правят с това?

      „Съзнанието, че Господ е много близо, дори на вратата, увеличава рев-
ността им да съдействат на небесните сили за спасението на души. Тези 
са верните и разумни слуги, които дават на Божието домочадие „навреме 
определената храна“ (Лука 12:42). Те разгласяват истината, която е даде-
на специално за настоящето време.“ Животът на Исус, с. 522
    „Нашето духовно състояние зависи не от количеството на получената 
светлина, а от това как я използваме. Така че дори и езичниците, които 
държат за правото, доколкото могат да го различат, се намират в по-бла-
гоприятно състояние от онези, които са получили голяма светлина и пре-
тендират че служат на Бога, но я пренебрегват и с всекидневния си живот 
противоречат на устното си изповедание.“ Пак там, с. 181

в.  Какъв беше примерът на биряните в изследване на Писанията? 
Деяния 17:11 

     „О, да можеха служителите на святото да се събудят и като благо-
родните биряни да изследват Писанията всеки ден! Братя в служенето, 
умолявам ви да изучавате Писанията, като се молите смирено да имате 
разбиращо сърце, за да можете да преподавате пътя на живота по-съвър-
шено. Вашите съвети, молитви и пример трябва да бъдат ухание на живот 
за живот. В противен случай вие не сте годни да посочвате на хората пътя 
на живота.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 284
     „Мъже, жени и юноши, Бог изисква от вас да притежавате морална 
смелост, целеустременост, твърдост и упоритост, умове, които не прием-
ат чужди твърдения, но сами изследват, преди да приемат или отхвърлят, 
които проучват и преценяват доказателствата и ги занасят при Господа с 
молитва.“ Пак там, с. 106
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Вторник                                                                                               13 август

3. УМСТВЕНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

а. Какво трябва да искаме Бог да ни даде при приготовлението за спо-
деляне истината с други? Колосяни 1:9; Яков 1:5

      „Отделяйте си всеки ден време за  изследване на Писанията и за об-
щуване с Бога. По този начин ще придобиете духовна сила и ще растете в 
благоволение пред Бога. Той единствен може да ви изпълни с благородни 
стремежи. Само Той може да оформи характера ви по Божие подобие. 
Приближавайте се към Него чрез сериозна молитва и Той ще изпълни сър-
цата ви с висши и святи намерения, с дълбоки и сериозни копнежи за чис-
тота и бистрота на ума.“ Служители на евангелието, с. 82, 83 
      „Служители, които искат да работят ефективно за спасение на душите, 
трябва постоянно да изучават Библията и да бъдат хора на молитвата. 
Грях е да се пренебрегва изучаването на Словото, като в същото време по-
учаваме другите. Онези, които познават стойността на душите, разбират, 
че рискуват прекалено много, ако бъдат небрежни спрямо напредването в 
познанието за Бога, и винаги прибягват към крепостта на истината, за да 
получат мъдрост, знание и сила за Божиите дела. Те няма да се успокоят, 
докато не получат небесно помазание.“ Пак там, с. 82

б.  Каква опасност има за онези, които не извършват подходяща под-
готовка и които са духовно нестабилни? 2 Петрово 3:16  

      „Някои постъпват на проповедническа служба, без да съзнават отго-
ворността на работата. Те имат погрешни представи за квалификацията и 
качествата на един проповедник. Мислят, че за да бъдеш такъв се изискват 
само малко научни познания и донякъде – на Божието Слово. На някои, 
които проповядват настоящата истина, толкова им липсва библейско по-
знание, че им е трудно да цитират наизуст и един текст от Писанието. Но 
съгрешавайки по един такъв груб начин, те съгрешават против Бога. Изкри-
вяват Писанията и говорят за Библията неща, които не са записани в нея.
      Някои хора мислят, че образованието или цялостното  познание на 
Писанията не е от голямо значение, стига човек да притежава Духа. Но 
Бог никога няма да изпрати Духа Си, за да одобри незнанието. Той може 
да съжали и благослови тези, които са в подобно положение, защото не са 
могли да получат образование. Понякога е дори толкова снизходителен, че 
проявява съвършено силата Си чрез тяхната слабост. Дълг на такива хора 
е да изучават Неговото Слово.“ Пак там, с. 88
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Сряда                                                                                                      14 август

4.  СРЕЩАНЕ НА ОПОЗИЦИЯ

а.  За какво трябва да бъдат подготвени онези, които преподават 
евангелието? Еремия 12:5

      „Онези, които не обичат да учат, винаги са в голяма опасност да ста-
нат джуджета в духовния и умствения растеж. Те смятат, че имат умерено 
разбиране на предметите от Писанието и спират да изследват, спират да 
копаят дълбоко, че да могат да получат всички възможни съкровища на 
знанието. Вместо да развиват навици на усърдие и прилежност, те се пре-
дават на склонност и са доволни да се плъзгат по повърхността, без да за-
почнат с енергия да се задълбочават в разглеждания въпрос. Онези, които 
имат такъв повърхностен начин на учене, няма да бъдат подготвени да 
срещнат опонент в дискусия, който ще им се противопостави. Те вникват 
достатъчно дълбоко в предмета само, за да посрещнат настоящия крити-
чен момент и да скрият действителното невежество на своя мързелив ум.“ 
Ривю енд херълд, 6 април 1886
      „Работата на Светия Дух е да ни упътва на всяка истина. Когато зависи-
те от  Словото на живия Бог със сърце, ум и душа, каналът на общуването 
ви с Него няма да се запушва. Задълбоченото и сериозно изучаване на 
Словото под ръководството на Светия Дух ще ви даде „прясна манна“ и 
същият Дух ще направи употребата ѝ ефективна. (…) Тези, които полагат 
постоянни усилия в тази посока, поставяйки си задачата да разберат Бо-
жието Слово, се подготвят да бъдат Божии съработници.“ Свидетелства към 
църквата, т. 6, с.140, 141

б. Какъв духовен урок можем да научим от отказа на Давид да използ-
ва доспехите на Саул, за да срещне Голиат? 1 Царе 17:39

     „Младите хора трябва да изследват Библията за себе си. Не трябва 
да мислят, че е достатъчно по-възрастните да открият истината и те да я 
приемат от тях като от авторитет. (…)
     Не трябва да разчитаме на никого да мисли за нас. Безразлично кой 
е той и каква служба заема, на никого не трябва да гледаме като на наш 
критерий. Добре е да се съветваме заедно и да се подчиняваме един на 
друг, но същевременно трябва да си служим и със способностите, които 
Бог ни е дал, за да научим що е истина. Всеки един от нас трябва очаква 
от Бога божествено просветление. Всеки един поотделно трябва да развие 
характер, който да устои на изпита в Господния ден.“ Свидетелства за пропо-
ведници, с. 55, 56
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Четвъртък                                                                                         15 август

5.  НАПРАВИ ГИ ТВОЯ СОБСТВЕНОСТ

а.  Какъв вдъхновен пример беше оставен от книжника Ездра? Ездра 
7:10

      „За да докажат напълно своята служба, онези, които отварят Божието 
Слово на други, трябва да изследват прилежно Писанията. Не трябва да 
се задоволяват да ползват мислите на други хора, но трябва да копаят за 
истината като за скрито съкровище. Докато е напълно правилно да съби-
рат идеи от други умове, те не трябва да се задоволяват да вземат тези 
идеи и да ги повтарят по изцяло папагалски начин. Братя, направете тези 
идеи ваши собствени; изработете аргументи самите вие, от собственото 
ви изучаване и изследване. Не заимствайте произведенията от умовете и 
перата на други хора и да ги разказвате като урок; но правете най-много от 
талантите, силата на мозъка, които Бог ви е дал.“ Ривю енд херълд, 6 април 1886
     „Като стават рано и пестят времето си, служителите могат да намерят 
време за сериозно изследване на Писанията. Трябва да са упорити и да не 
се отклоняват от целта, а целенасочено да използват часовете за изучава-
не на Словото, като си помагат с истините, които други умове са извадили 
на бял свят за тях, и с упорита и настойчива работа са поставили в ръце-
те им. Има служители, които работят от години и преподават истината на 
други, а в същото време не познават силните аргументи в полза на нашата 
позиция. Умолявам ги да изоставят леността. Тя е проклятие за тях. Бог 
изисква от тях във всеки миг да раждат добри плодове за себе си или за 
другите. „В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите 
на Господа.“ „Немарливият в работата си е брат на разсипника.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 2, с. 405

Петък                                                                                                   16 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какъв трябва да бъде един учител, за да изпълни най-добре по-
ложението си? Как постига това?

2. Как биряните намираха „храна навреме“? Как ние можем да на-
мерим?

3. Какви навици трябва да бъдат развити от онези, които  учат дру-
ги?

4. Защо трябва задълбочено да изучаваме за себе си, за да можем 
да преподаваме?

5. Как можем да подобрим качеството на нашето обучение във всяка 
област?
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     Урок 8                                                                                     24 август 2019 г.

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ДОМАШНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

      „В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“ (3 Йоа-
ново 4)

      „Децата до голяма степен стават такива, каквито са родителите им. 
Физическото състояние на родителите, техните предразположения и сла-
бости, техните духовни и морални склонности се повтарят до по-голяма 
или по-малка степен и в техните деца.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 253

Препоръчвани четива: Детско водителство, с. 10-14, 61-70

Неделя                                                                                                  18 август

1.  УЧЕТЕ ГИ ПРИЛЕЖНО

а.  Каква отговорност почива върху родителите като първите възпи-
татели на децата? Второзаконие 6:6-9

     „Като подготовка за поучаване и назидаване децата на Неговите повеле-
ния, Бог заповядва на родителите да имат същите в сърцата си.
    „Тези думи, които ти заповядвам днес да бъдат в сърцето ти“, казва 
Той; „внушавай ги на децата си“ (Втор. 6:6, 7). За да възбудим у децата си 
интерес към Библията, самите ние трябва да се интересуваме от нея. За 
да породим в тях любов да я изучават, самите ние трябва да я обичаме.“ 
Възпитание, с. 203

б. Кой е съдействал за установяване вярата на Тимотей? 2 Тимотей 
1:5 Каква жизнена роля играят майките във всеки аспект на възпита-
нието?

     „Особено голяма е отговорността на майката. Тя, чиито жизнени сокове 
захранват детето ѝ и съграждат тялото му, му предава също така и ду-
ховни и душевни влияния, които допринасят за оформянето на душата и 
тялото му.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 253
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Понеделник                                                                                           19 август
2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДОМА
а. С примерите на Авраам и Лот пред нас кое съображение трябва да 
има предимство при избора на един дом? Битие 13:11,12

     „При избиране на дом Бог иска преди всичко да вземаме предвид мо-
ралните и религиозните влияния, които ще заобикалят нас и нашите се-
мейства. (…)
      Вместо да живеете там, където могат да се видят само човешки дела, 
където чрез гледане и слушане се пробуждат лоши мисли, където посто-
янният шум и липсата на спокойствие уморяват и дразнят, идете на място, 
където можете да се наслаждавате на Божиите дела. Търсете спокойствие 
на душата в красотата, тишината и мира на природата. (…)
      Домът на нашите първи родители трябваше да бъде образец за други 
домове, които децата щяха да създадат, когато населят земята. (…) Сини-
те небеса бяха неговият свод. Земята с деликатните си цветя и килим от 
жива зеленина беше неговият под. А покритите с листа клони на красивите 
дървета бяха неговия балдахин. Стените му бяха обкичени с най-блестя-
щите украшения – дело на Великия Майстор Художник. Това, което обкръ-
жаваше святата двойка, беше урок за всяко време – че истинското щастие 
се намира не в задоволяването на гордостта и желанието за лукс, а в об-
щуването с Бога чрез сътворените от Него дела.“ Дом и семейство, с. 120, 121

б. Какъв избор за заселване направи Йоан Кръстител предвид миси-
ята си? Матей 3:1

      „Йоан Кръстител, предшественикът на Исус, получи ранното си въз-
питание от своите родители. По-голямата част от живота си той прекара в 
пустинята. (…) Именно негов беше изборът да предпочете строгата дис-
циплина на усамотението пред лукса и разкоша на градския живот, за да 
формира у себе си дисциплиниран характер. Заобикалящата го там окол-
на среда бе благоприятна за създаване навици на скромност и себеотри-
цание.“ Пак там, с. 122, 123
      „Като живее в града, нито едно семейство не е укрепнало физически, 
нито се е развило умствено или духовно в много по-голяма степен.“ Живот 
на село, с. 20
      „Родители могат да осигурят малки домове в селото със земя за обра-
ботване, където могат да имат овощна градина и където могат да отглеж-
дат зеленчуци и малко плодове.  (…) Бог ще помогне на Своя народ да 
намерят такива домове вън от градовете.“ Медицинска служба, с. 310
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Вторник                                                                                     20 август

3.  ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦАТА

а.  Кои Бог е наредил да бъдат първите учители на децата? Притчи 
1:8

      „Родителите трябва да бъдат единствените учители на децата си, дока-
то те не навършат осем – десет години. Доколкото е възможно за детския 
ум да разбира, родителите трябва да отварят пред него Божията велика 
книга на природата. Майката трябва да проявява по-малка любов към из-
куството в дома си и в подготовката на роклите за показ и да намира време 
да култивира в себе си и в децата любов към красивите природни картини 
и разтварящите се цветя. Като привлича вниманието им към природата 
около тях с цялото ѝ разнообразие от багри и форми, тя може да ги за-
познае с Бога, сътворил всичко прекрасно, за да ги привлича и радва. Тя 
може да насочи умовете им към Спасителя и да събуди в младите им сър-
ца любов към небесния Отец, Който е проявил толкова голяма любов към 
тях. Може да показва връзката между Бог и всичките Му чудни творения.
      Единствената училищна стая за децата от осем до десет години трябва 
да е на открито всред цветята и красивите природни пейзажи. Единствени-
ят им учебник трябва да е природната съкровищница. Тези уроци, запеча-
тани в умовете на малките деца сред приятните и привлекателни природни 
картини, няма да бъдат забравени скоро.“ Свидетелства към църквата, т. 3, 
с. 133, 134
      „В Своята мъдрост Господ е постановил семейството да бъде най-ва-
жното от всички възпитателни средства. Възпитанието на детето трябва 
да започва от дома. Той е неговото първо училище.“ Дом и семейство, с. 167

б. Кой съвет трябва да насърчава родителите да възпитават собстве-
ните си деца колкото е възможно дълго? Псалм 34:13, 14

    „Някои бащи и майки са безразлични и безгрижни и мислят, че няма 
разлика дали децата им посещават църковно или светско училище. „Ние 
сме в света – казват те – и не можем да избягаме от него.“ Но, скъпи роди-
тели, ние можем да намерим някой добър начин да излезем от света, ако 
изберем да направим това. Можем да избягваме да гледаме много от без-
нравствените неща, които се умножават така бързо в тези последни дни. 
Можем да избягваме да слушаме за нечестието и престъпленията, които 
съществуват.“ Пак там, с. 380
      „Нито църковното училище, нито колежът дават такива възможности за 
изграждане на характера на детето върху правилна основа, както дома.“ 
Детско водителство, с. 87
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Сряда                                                                                                    21 август

4.  УРОЦИ ПО ОТГОВОРНОСТ И ТРУДОЛЮБИЕ

а.  Как трябва родителите да възпитават децата си, за да ги подготвят 
най-добре да станат отговорни възрастни? Притчи 22:6

     „Както децата, така и родителите имат важни задължения в дома. Нека 
децата се възпитават така, че да се чувстват неразделна част от семей-
ството. За тях се полагат грижи – те са хранени и обличани, поради което 
с всички произтичащи от това отговорности също могат да отговорят на 
тези грижи, като носят своя дял от домашните задължения и допринасят 
за щастието в семейството, на което са членове. 
     Необходимо е всяка майка да учи децата си на труд и да изгражда у тях 
съзнание за принадлежност към семейството и стремеж към съвестно из-
пълнение на своя дял от задълженията в дома. Всеки член на семейството 
може да носи тази отговорност така вярно, както църковните членове но-
сят отговорностите на църковните задължения.
      Децата трябва да помагат на своите родители чрез изпълнение на мал-
ки поръчения. Родители, възложете им да извършат някоя работа и след 
това им кажете, че имате време за игра.
      Децата имат буден ум и могат да се ангажират според силите си в реша-
ване на проблемите, които животът поставя. (…) Никога не бива да бъдат 
оставяни да избират сами своите занимания. Родителите трябва да правят 
това.“ Дом и семейство, с. 263, 264
     „Позволявайте им да ви помагат по всякакъв начин и им покажете, че 
оценявате помощта им. Нека чувстват, че са част от семейната фирма. 
Учете ги да използват ума си колкото е възможно повече и така да плани-
рат работата си, че да я свършват бързо и добре.“ Детско водителство, с. 65

б. Коя характерна черта е от съществено значение за полезността? 
Притчи 22:29

     „Една най-сигурните защити за младите е полезното занимание. (…) 
Деца, които са обучени на трудолюбиви навици така, че всичките им часо-
ве трябва да са полезни и приятно употребени (…), са в по-малка опасност 
да формират порочни навици или общества. (…)
     Навиците на трудолюбие и прилежание ще бъдат несметно богатство за 
младите в по-обширното училище на живота, в което трябва да влязат като 
станат по-възрастни.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 122, 123
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Четвъртък                                                                                       22 август

5.  ЕДНО СВЯТО ДЕЛО

а.  Как Библията описва святото дело на главата на семейството? 
Псалм 128; Исая 8:18

      „Родителите носят отговорности, които никой друг не може да носи. До-
като сте живи, вие сте отговорни пред Бога и трябва да следвате Неговия 
път. (…) Родителите,  които правят Словото на Бога свой водач, съзнават 
колко много зависи от тях формирането на детския характер. Те ще дадат 
на своите деца сигурен и безопасен за следване пример.“ Дом и семейство, 
с. 172
     „Когато проповедникът е направил всичко, което може за църквата 
чрез верни, любезни увещания, търпеливо обучение пламенна молитва, 
за да възвърне и обучава души, а няма никакъв успех, често родителите 
го упрекват, че децата им не са покаяни, което всъщност може и да е по-
следица от тяхната собствена немарливост. Товарът е на родителите и ще 
пожелаят ли те повереното им от Бога дело и да го изпълняват вярно?“ 
Свидетелства към църквата, т. 5, с. 486
      „Не искайте учителите от съботното училище да вършат вашата рабо-
та, като обучават децата ви на пътя, по който трябва да ходят. Съботното 
училище е голямо благословение. То може да помогне, но никога не може 
да заеме вашето място. На всички бащи и майки Бог е възложил отговор-
ността да доведат децата си при Исус, като ги учат как да се молят и как да 
вярват в Божието Слово.“ Дом и семейство, с. 174

Петък                                                                                                  23 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо родителите са считани за първоначалните учители на де-
цата?

2. Как околната среда на дома е свързана с работата по възпитание-
то?

3. Какви са потенциалните резултати за малките деца, които прекар-
ват всеки ден далеч от дома?

4. Как домашното възпитание е най-важно за полезността през оста-
налата част от живота ви?

5. Защо някои родители са изкушени да обвиняват църквата за 
собствените си неуспехи?
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   Урок 9                                                                                   31 август 2019 г.

Църквата и нейните млади

        „Добро е за човека да носи хомот в младостта си.“ (Плач Еремиев 
3:27)
      „Господ зове за млади мъже и жени да се заловят на Негова служба. 
Младите са възприемчиви, жизнени, пламенни, надеждни. Когато веднъж 
са вкусили духа на саможертвата, те не ще бъдат удовлетворени, ако не 
учат постоянно от Великия Учител.“ Нашето високо призвание, 308

Препоръчвани четива: Вест към младите, с. 123-125 (49. Нуждата от 
християнско възпитание)

Неделя                                                                                                  25 август

1. ПЪРВОТО НИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

а.  Кого препоръча Исус като пример на смирена вяра? Матей 18:1-6

б.  Какъв въпрос зададе Исус на един от най-възрастните Си учени-
ци? Йоан 21:15-17

      „Първата работа, която Христос повери на Петър, след като го възвърна 
на апостолската му служба, бе да пасе агънцата. Това беше една работа, 
за която Петър нямаше голяма опитност. Тя изискваше голямо внимание 
и нежност, много търпение и постоянство. Тази служба го призоваваше да 
работи за младите във вярата, да поучава невежите, да им разкрива Писа-
нията и да ги обучава за ползотворна работа в Христовото дело.“ Животът 
на Исус, с. 674
     „Макар Петър да се бе отрекъл от своя Господ, любовта, с която Исус го 
търпеше, никога не отпадна. Същата любов трябва да храни и помощник-
пастирът към поверените на неговата грижа овце и агънца.“ Пак там, с. 675

в.  Кой изпитателен въпрос ще срещнат днешните родители, възпита-
тели и църковни ръководители? Еремия 13:20
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Понеделник                                                                                         26 август

2.  НАЙ-ВЪЗВИШЕНАТА РАБОТА

а.  Коя е най-възвишената мисионерска работа, която може да бъде 
извършена? Марк 10:13, 14, 16

      „Много е било изгубено в делото на истината поради липсата на вни-
мание към духовните нужди на младите. Проповедниците на евангелието 
трябва да създават приятни познанства и отношения с младежите в църк-
вата. (…)
      Защо работата за младите хора в нашата среда не се счита за миси-
онска от най-възвишен тип? Тя изисква най-деликатна тактичност, най-го-
лямо внимание, най-сериозна молитва за небесна мъдрост. Младежите 
са обект на специалните атаки на Сатана. Но добротата, учтивостта и съ-
чувствието, които извират от сърце, препълнено с любовта на Исус, ще 
спечелят тяхното доверие и ще ги спасят от многото примки на неприяте-
ля.“ Служители на евангелието, с. 179
      „Работата, която лежи до нашите църковни членове, е да се заинте-
ресоват за нашите млади; защото те се нуждаят от любезност, търпение, 
нежност, точка по точка, правило след правило. О, къде са бащите и май-
ките в Израил? Трябва да има голям брой хора, които да бъдат настойници 
на Христовата благодат, които ще чувстват не просто обикновен, но особен 
интерес за младите. Трябва да бъдат такива, чиито сърца са докоснати от 
съжаление към положението, в което са поставени младите, които разби-
рат, че Сатана работи по всеки възможен начин да ги привлече в мрежата 
си.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 41, 42
      „Нищо не е от по-голяма важност от възпитанието на нашите деца и 
млади хора. Църквата трябва да се събуди и прояви дълбок интерес към 
това дело; защото сега, както никога преди, Сатана и неговото войнство са 
решили да запишат младите под черното знаме, което води до унищоже-
ние и смърт.“ Пак там, с. 165

б. Как Исус показа стойността на децата? Матей 18:2-4

      „Извиквайки при Себе Си едно малко дете, Исус го постави всред учени-
ците. След това, прегръщайки нежното дете, Той каза: „Ако не се обърнете 
и не станете като деца, няма да влезете в небесното царство!“ Простотата, 
отзивчивостта и доверчивата любов на едно дете са качествата, които Не-
бето цени. Това са отличителните черти на истинското величие.“  Животът 
на Исус, с.354
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Вторник                                                                                             27 август

3.  КАК ДА ХРАНИМ АГНЕТАТА

а.  На какво трябва да бъдат учени децата? Псалм 34:11 Как трябва да 
бъде направено това?

      „В образованието на малките деца трябва да се влагат специални дар-
би. Мнозина могат „да окачат яслите на високо“ и да хранят овцете, но по-
трудно е да се постави яслата ниско и да се хранят агънцата.“ Свидетелства 
към църквата, т. 6, с. 175 
     „Нека да кажа тук, че онези, които никога не са имали деца, обикновено 
не са най-добре подготвени да се справят мъдро с различните детски и 
младежки умове. Те са склонни да установяват закон, от който няма изклю-
чение. Учителите трябва да помнят, че самите някога са били деца. Необ-
ходимо е да приспособят своите учения и уроци към умовете на децата с 
разбиране.“ Пак там, с. 643  

б. Каква духовна опитност трябва да имат учителите и как тогава 
трябва да наставляват децата? Второзаконие 11:18-21

      „Когато Исус настави учениците Си да не презират малките деца, Той се 
обърна към всички ученици във всички възрасти. Собствената Му любов 
и грижа за децата е ценен пример за последователите Му. Ако учителите 
в съботното училище чувстваха любовта, която трябва да чувстват към 
тези агънца на стадото, много повече ще бъде спечелено за Христовото 
стадо. Нека при всеки удобен случай историята за Исусовата любов бъде 
повтаряна на децата. Нека във всяка проповед да бъде отделено място за 
тяхна полза. Христовият служител може да има трайни приятели в тези 
малки същества и неговите думи могат да бъдат за тях като златни ябълки 
в сребърни съдове.“ Съвети за съботно-училищното дело, с. 76
      „Ръководенето и наставляването на деца – това  е най-благородната 
мисионска работа. Чрез подходящо използване на примери уроците мо-
гат да бъдат представени съвсем просто, така че техните умове да бъдат 
водени от природата към Бога на природата. В училищата ни трябва да 
има хора, които притежават такт и умение да водят делото напред, сеейки 
семената на истината.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 174 

в. Какви ще бъдат резултатите от верността във възпитаването? 
Притчи 22:6; Йоил 1:3
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Сряда                                                                                                     28 август

4. ХРИСТИЯНСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ ДА СТАНЕ ПРИОРИТЕТ

а.  Каква беше работата на Христос? Как това също е работата на 
църквата? Исая 40:11

      „Младежите се нуждаят от нещо повече от случайно внимание; пове-
че от случайни думи на насърчение. Необходимост е за тях полагане на 
усърден, внимателен труд, придружен с молитва. Само човек, чието сърце 
е изпълнено с любов и съчувствие, ще бъде в състояние да достигне тези 
млади хора, само привидно безгрижни и безразлични. Не на всички може 
да бъде помогнато по един и същи начин. Бог се отнася към всеки според 
неговия темперамент и характер и ние трябва да Му сътрудничим. Често 
пъти тези, които отминаваме с безразличие, понеже ги преценяваме по 
външния им вид, носят в себе си най-добрия материал за работници и ще 
се отплатят за всички положени за тях усилия. Трябва да се изучи по-ос-
новно проблемът как да се работи с младите хора. Нужна е по-сериозна 
молитва за мъдрост при боравенето с младите умове.“ Служители на еванге-
лието, с. 179, 180

б.  Какво ръководство трябва в нашите училища за младите? Притчи 
9:10

      „Сега е времето пазителите на съботата да отделят децата си от свет-
ските организации и да ги поставят под ръководството на най-добрите учи-
тели, които ще представят Библията в основата на всяка наука.“  Свидетел-
ства към църквата, т. 6, с. 96
      „Наемете християнски учител, който като посветен мисионер ще обучи 
децата по такъв начин, като ги води да станат мисионери.“ Съвети за роди-
тели, учители и ученици, с. 174
     „Много семейства, които се местят там, където има големи наши учили-
ща, за да образоват децата си, биха извършили по-добра служба  за Гос-
пода, ако останат там, където са. Би трябвало да насърчат своята църква 
да основе училище, където децата от техния район да получат цялостно 
практическо християнско образование. Би било много, много по-добре за 
техните деца, за тях самите и за Божията кауза, ако останат в по-малките 
църкви, където има нужда от помощта им, вместо да отиват в по-големи 
църкви, където от тях няма такава голяма нужда и затова ще са изкушава-
ни да изпаднат в духовно бездействие.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 169

                  Урок 9  2 март 2018
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Четвъртък                                                                                       29 август

5.  МЛАДЕЖИ В СУЛЖБА

а.  Каква цел трябва да имат нашите църковни училища за всеки от 
нашите млади? Исая 54:13; 3 Йоаново 3, 4

 

     „Бог е определил нашите църковни училища да подготвят децата за 
това велико дело. Тук те трябва да бъдат наставлявани на специалните 
истини за това време и в практическа мисионска работа. (…) Чрез тях ще 
стане известна Божията вест и Неговото спасение ще бъде занесено на 
всички народи. Затова нека църквата да носи отговорността за агънцата на 
стадото. Нека децата бъдат възпитавани и обучавани за служба на Бога, 
тъй като са Божие наследство.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 173

б. Защо трябва да ги включим отрано в служба? Еклисиаст 12:1; Плач 
Еремиев 3:27

      „Имаме нужда от млади мъже и жени с висока интелектуална култура, 
способни да вършат най-добра работа за Господа. Направили сме нещо за 
достигането на този стандарт, но все още сме далеч от Божия план. Като 
църква, като отделни личности, ако искаме да стоим чисти в съда, трябва 
да положим по-големи усилия за обучението на нашите младежи, за да 
може те да бъдат по-добре подготвени за различните клонове на великото 
дело, поверено в ръцете ни. (…)   
      Някои биха се задоволили с цялостното обучение само на неколцина 
от най-обещаващите младежи, но всички те се нуждаят от обучение, за да 
бъдат полезни в този живот, подготвени за отговорни места както в личния, 
така и в обществения живот.“ Пак там, с. 175, 176

Петък                                                                                                    30 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво означава да храним агънцата на стадото?
2. Защо най-важното мисионерско дело често се пренебрегва?
3. Как можем да подобрим грижата за нашите деца и младежи?
4. Каква роля има църковното училище в работата на църквата за 

обучение?
5. Какви възможности мога да осигуря, за да помогна за обучение на 

младите в местната ми църква?

              Урок 9  31 август 2019
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                                                                                                                                                                                      7 септември 2019 г.

Дарения от първата събота
за мисионерско библейско училище

 ФАР в Италия

      За да бъде човек мисионер в този свят 
не е достатъчно да има вяра и доброде-
телност. Нужно е също да има знание. Без 
него Божият народ „са загинали“ (Осия 
4:6). Имайки това предвид , през 2013 г. Scuola Biblica Missionaria IL FARO 
(Мисионерско библейско училище ФАР) беше установено като образова-
телна институция на италианската конференция на АСДРД. Библейският 
текст „Вие сте светлината на света“ (Мат. 5:14) внуши мотото на училище-
то: „Получете светлина, за да бъдете светлина“. Институцията предлага 
на нашите млади хора и членове на църквата възможността да придоби-
ят знание и станат по-полезни в доброволното мисионерско дело.
      Първият курс, една серия от семинари, организирани  чрез учили-
щето, започна през 2013 г. и завърши през януари 2016 г. Ученици от 
Франция, Италия, Испания, Боливия, Конго, Еквадор, Перу и Румъния 
посетиха курса. Макар че мнозина от тях не бяха още кръстени, през това 
време всички се кръстиха, един остана некръстен. Днес завършилите са 
включени в много мисионски дейности и някои от тях станаха служители 
на местните си църкви или конференции. Много сме благодарни на Бога 
за този първи резултат. Първият курс беше проведен в помещението на 
Poppy Church. Но през последната година един брат подари своя имот 
в Брико Мартино, Тиглиоле Д’ Асти (Асти), за да бъде използван за об-
разователни програми на мисионерското училище, също така и за други 
църковни мероприятия. Този имот има сграда, разположена върху добро 
парче земя в селото.
      За да се проведат програмите за училището, имаме нужда да ремон-
тираме сградата, за да подслонява поне 20 - 25 лица, тъй също и класна 
стая и молитвен дом. Италианската конференция не разполага с нужните 
средства за извършването на целия ремонт. Поради тази причина апели-
раме към вас скъпи братя, сестри и приятели, да дадете щедър дар за 
този проект. Това ще даде възможност образователните програми на Ми-
сионерско библейско училище ФАР да се провеждат на италиански език, 
да продължава да подготвя хора, които да бъдат светлина в този тъмен 
свят, да проповядват добрите вести и ускорят второто идване на нашия 
Господ и Спасител Исус Христос.
   
                 Вашите братя и сестри от Италианската конференция 
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     Урок 10                                                                          7 септември 2019 г.

Работата на мисионерското училище
      
      „Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш.“ 
(Псалм 32:8)

     „Чрез труда на такава армия от млади, добре обучени сили, колко скоро 
би могла вестта за разпнатия, възкръсналия и отново идващ Спасител да 
бъде разнесена по целия свят!“  Възпитание, 302, 303

Препоръчвани четива: Вест към младите, с. 125-128 (50. Възпитание за 
вечността); Патриарси и пророци с. 411-417 (58. Пророческите училища) 

Неделя                                                                                          1 септември

1.  ГОЛЯМАТА НУЖДА

а.  Каква е нуждата на света днес? Йоан 12:32

      „Докато погледът трябва да бъде отклонен от Аз-а, Христос трябва ви-
наги да бъде издиган и възвеличен.“ Гласът в реч и песен, с. 322
     „Издигнете Него, Христос от Голгота; издигнете Го, за да може светът да 
го види. Говорете за Неговата благост, пейте за любовта Му и Му отдайте 
признателната благодарност на сърцето си.“ Поглед нагоре, с. 37

б.  Как ще бъде осъществено това дело? Притчи 23:12; Матей 28:19

      „Трябва да обучаваме, да обучаваме, да приготвим един народ, който 
ще разбира вестта и след това ще даде вестта на света.“ Ривю енд херълд, 6 
февруари 1908
      „Сега, както никога преди, е необходимо да разбираме истинската наука 
на възпитанието и образованието. Ако не успеем да проумеем това, никога 
не ще имаме място в Божието царство.“ Ум, характер и личност, кн. 1, с. 60
     „Докато трае времето, ще имаме нужда от училища.“ Съвети за родители, 
учители и ученици, с. 417

       Урок 10  7 септември 2019
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Понеделник                                                                                     2 септември

2.  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

а.  Как призоваването на Елисей изтъква физическото възпитание 
като подготовка за духовна работа? 3 Царе 19:19
      „Практическата работа способства за точно наблюдение и самостоятелно ми-
слене. Когато се изпълнява правилно, тя развива и способността да се оставят 
и изпълняват планове, усилва смелостта и издръжливостта и приучва на такт и 
умение.“ Възпитание, с. 242
    „В Божия план за Израил всяко семейство имаше дом с достатъчно земя 
за обработване. Така биваха осигурявани и средствата, и стимула за полезен, 
трудолюбив и самоиздържащ се живот. И никакво изобретение на човеци не е 
подобрило някога този план.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 275
    „В миналото поколението е трябвало да бъде осигурено за обучение в по-
голям мащаб. Във връзка с училищата е трябвало да бъдат установени земе-
делие и промишленост. Трябвало е също така да имаме учители за домашна 
работа. И част от времето всеки ден е трябвало да бъде посветена на работа, 
та физическите и умствените сили да може да бъдат еднакво упражнени. Ако 
училищата бяха установени върху плана, който споменахме, сега нямаше да 
има толкова много неуравновесени умове.“ Свидетелства към църквата, т. 3, 153 
(англ.)
      „Обработването на земята е един от най-добрите видове труд – при него мус-
кулите действат, а умът си почива. Обучението на селскостопански труд трябва 
да бъде А-Б-В-то на образованието в нашите училища. Това е първата работа, 
която трябва да се въведе. Нашите училища не бива да зависят за зърното, 
зеленчуците и плодовете, така важни за здравето, от внасяна отвън продукция. 
Младежите ни имат нужда да бъдат обучени на дървообработване и на селско-
стопански труд, както и по литература. Би трябвало да бъдат назначени различ-
ни учители, които да наблюдават определен брой ученици, както и да работят 
с тях. Така самите учители ще се научат да носят отговорности. А и някои под-
ходящи ученици също ще се обучат да бъдат техни помощници. Всички трябва 
взаимно да се съветват относно най-добрите методи на работа. 
     Времето е твърде кратко, за да довършим онова, което би трябвало да е свър-
шено от предишните поколения. Но дори и в тези последни дни можем да напра-
вим много за поправянето на съществуващото зло в образованието на нашите 
младежи. И тъй като времето е кратко, трябва да бъдем сериозни и да работим 
ревностно, за да дадем на младите образование в съгласие с вярата ни. Ние 
сме реформатори. Желаем нашите деца да бъдат образовани възможно най-
добре. За да постигнем това, трябва да им възлагаме работа, която упражнява 
мускулите. Ежедневната, системна работа трябва да е съставна част от образова-
нието на младежите дори в този скъсен период. По този начин може да се спечели 
много. Следвайки упоменатия план, учениците ще  придобиват гъвкавост на духа 
и сила на мисълта и за определено време ще извършват повече умствена работа, 
отколкото, ако само учеха.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 153, 154
      „Някои не оценяват стойността на селскостопанския труд. Такива хора не би 
трябвало да планират работата на нашите училища, защото ще възпрепятстват 
напредъка във всички направления.“ Пак там, с. 1521 153
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Сряда                                                                                                   3 септември

3.  УМСТВЕНО РАЗВИТИЕ

а.  Как изучаването на Библията въздейства на ума на една личност? 
Евреи 4:12; 1 Петрово 1:23

      „Умът се разширява, когато е зает с проследяване отношенията между 
разните предмети в Библията, когато сравнява стих с стих и духовните 
неща с духовни. Слизайки под повърхността, богати съкровища на мисъл-
та чакат да бъдат потърсени от изкусния и прилежен ученик.“ Вест към мла-
дите, с. 187
    „Основното запознанство с Писанията изостря схващането и укрепва 
душата против атаките на Сатана.“ Пак там, с. 288
   „Схване ли веднъж умът изумителните истини на Откровението, той нико-
га вече не ще иска да се занимава с лекомислени теми; той ще се отвръща 
от безполезната литература и празните забавления, които деморализират 
днешната младеж. Тези, които общуват с поетите и мъдреците на Библи-
ята и чиито души са трогнати от славните  дела на героите на вярата, ще 
излизат от тези занимания много по-чисти и издигнати умствено, отколкото 
ако са били заети с изучаването на най-прочутите светски автори, или ако 
са се просвещавали в геройствата на фараоните, на иродовците или на 
цезарите на света.“ Пак там, с. 182, 183

б.  Каква е новозаветната подготовка поради влиянието на света? Ев-
реи 8:10; Псалм 37:30, 31

      „В почтително разсъждение върху истините, представени в Неговото 
Слово, ученикът влиза във връзка с Безкрайния Ум. Такова изучаване не 
само пречиства и облагородява характера, но не може да не развие, раз-
шири и засили умствените способности.“ Патриарси и пророци, с. 414
     „А скъпоценната вяра, дадена от Бога, дава сила и облагородява ха-
рактера. Когато човек пребъдва в Неговата доброта, Неговата благодат и 
любов, разбирането му на истината ще става все по-ясно; стремежът му за 
сърдечна чистота ще става все по-възвишен и мисълта му ще бъде прос-
ветлена. Когато душата пребъдва в атмосферата на свети мисли, тя се 
преобразява чрез общуване с Бога, като изучава Неговото Слово. Истина-
та е тъй велика, тъй обширна, тъй дълбока, че собственото Аз се изгубва 
от очите. Сърцето се смекчава и се изпълва със смирение, любезност и 
любов.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 334
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Сряда                                                                                              4 септември

4.  ДУХОВНА СИЛА

а.  Как изучаването и обучението на Библията ще води към по-дъл-
бока духовна опитност у мисионерските ни ученици? 1 Петрово 1:23; 
Ефесяни 5:26

     „С привилегията ни за изучаване Неговото Слово Господ е поставил 
пред нас богата гощавка. Много са ползите, които получаваме от наслаж-
даването на Неговото Слово, което е представено чрез Него като Негова 
плът и кръв, Неговия дух и живот. Чрез участване в това Слово духовната 
ни сила се увеличава; ние израстваме в благодат и в познание на истина-
та. Формират се и укрепват навици за себеконтрол. Моралните недостатъ-
ци на детството – раздразнителност, своенравие, егоизъм, необмислени 
думи, избухливи действия – изчезват и на тяхно място се развиват при-
влекателните качества на християнско мъжество и женственост.“ Съвети за 
родители, учители и ученици, с. 207
      „Когато човек употребява с вяра талантите си, колкото и да са малки, 
Светият Дух взема Божиите неща и ги представя отново на ума. Чрез Своя 
Дух Бог прави Словото си една животворяща сила. Тя е бърза и силна и 
проявява силно влияние върху умове не поради учеността или разума на 
човешкия представител, а защото божествената сила работи с човешката. 
И на божествената сила трябва да се отдаде всичката слава.“ Свидетелства 
към църквата, т. 8, с.44, 45

б. Каква е целта на истинското мисионерско образование? 2 Петрово 
3:18

       „Най-висшият клас на образование е това, което ще даде такова зна-
ние и дисциплина, което ще ги води към най-добро развитие на характера 
и ще подготви за този живот, който се измерва с Божия живот. Не трябва 
да изгубваме вечността от сметката си. Най-висшето образование е това, 
което ще научи нашите деца и младежи на християнската наука, която ще 
им даде експериментално познание за Божиите пътища и ще им предаде 
уроците, които Христос даде на Своите ученици, за бащинския характер 
на Бога.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 45, 46
      „Възпитанието и обучението на младежите е важна и тържествена рабо-
та. Великата цел, която си поставяме, е правилното развитие на характера, 
за да може отделният човек да бъде добре подготвен да носи отговорности-
те на този живот, както и в края да получи вечния. Вечността ще открие как 
е била вършена тази работа.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 391
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Четвъртък                                                                                    5 септември

5.  ВСЕСТРАННИ МИСИОНЕРИ

а.  Какво включваше работата на Христос на земята? Матей 4:23 Как 
трябва да обучаваме днес нашите мисионери да вършат подобна ра-
бота? Защо?

      „Нека не забравяме, че едно от най-важните средства е нашата ме-
дицинска мисионерска работа. Никога не трябва да изгубваме от погледа 
голямата цел, за която са създадени нашите санаториуми – напредване на 
Божието заключително дело на земята. Лома Линда не трябва бъде само 
един санаториум, но един образователен център. С притежаването на това 
място идва тежката отговорност да се направи работата на институцията 
възпитателна по характер. Тук трябва да се създаде едно училище за обу-
чение на евангелски медицински мисионерски евангелисти.“ Съвети върху 
здравето, с. 233
      „Училището в Медисън не само възпитава в познание на Писанията, но 
то дава практическо обучение, което подготвя ученика да излиза като са-
моиздържащ се мисионер в полето, в което е призован. През ученическите 
дни той се е учил как да гради, просто и здраво, как да отглежда земята 
и да се грижи за наранената. Това обучение за медицинска мисионерска 
работа е една от най-големите цели, за която някое училище може да бъде 
създадено. (…)
       Скоро ще дойде времето, когато Божият народ, поради преследване, 
ще бъде разпръснат в много страни. Онези, които са получили всестранно 
обучение, ще имат преимуществото, където са. Господ разкрива божест-
вена мъдрост, водейки така Своя народ към обучението на всичките им 
способности и таланти за работата по разпространение на истината. “ Ръ-
кописи, т. 5, с. 280

Петък                                                                                                     6 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо особеното дело за подготвяне на мисионери е по-важно сега 
от всякога? 

2. Обясни ролята на ръчния труд при обучението?
3. Защо изучаването на Библията дава най-добро умствено разви-

тие?
4. Какъв ще бъде резултатът, когато учениците се хранят с Божието 

Слово върху правилна основа?
5. Какви умения помагат да се направи едно изискано мисионер-

ство?

       Урок 10  7 септември 2019



59       Урок 10  7 септември 2019        Урок 11  14 септември 2019

   Урок 11                                                                             14 септември 2019 г.

Достигане света
     
     „И рече им: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието 
на всяка твар.“ (Марк 16:15)

    „Нашият Спасител  Исус Христос дойде на този свят, за да служи не-
уморно на човеците. (…) Неговата задача беше да възстанови всецяло 
човека; Той дойде, за да му даде здраве, мир и един съвършен характер.“ 
По стъпките на Великия Лекар, с. 7

Препоръчвани четива: Евангелизъм, кн. 1, с. 10-13 (Прогласяването на 
вестта)

Неделя                                                                                              8 септември

1. ТВОЯТА МИСИЯ

а.  Каква беше мисията на Христос, докато беше на земята? Йоан 18:37 
Върху какво се съсредоточи Той, за да изпълни мисията Си? Евреи 
12:2

      „Той всякога виждаше пред Себе Си резултата от Своята мисия.“ Живо-
тът на Исус, с. 332
      „Във всички хора виждаше души, които бе дошъл да спаси.“ Служители 
на евангелието, с. 98
      „Във всичко Той подчиняваше желанията Си на Своята мисия. Той про-
славяше живота Си, като подчиняваше всичко на волята на Своя Отец.“ По 
стъпките на Великия Лекар, с. 8

б.  Каква трябва да бъде нашата мисия в живота? Йоан 15:12

     „Когато ние възлюбим света, както Той го възлюби, тогава Неговата 
мисия за нас ще е изпълнена. Тогава ние ще сме подготвени за небето, 
защото го притежаваме в сърцата си.“ Животът на Исус, с. 529
     „Съвършенството на християнския характер се придобива, когато им-
пулсът да помагаме на другите и да ги благославяме произтича непрекъс-
нато от вътре.“ Деяния на апостолите, с. 249
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Понеделник                                                                                     9 септември

2.  МЯСТО ЗА ВСЕКИ

а. Какво е важно за един осветен град в тъмна нощ? Матей 5:14

      „Така в нощта на духовна тъмнина Божията слава трябва да свети чрез 
Неговата църква, за да възправи съкрушените и утеши оскърбените. На-
всякъде около нас се чуват вопли на някоя светска горест. На всяка страна 
има бедстващи и отчаяни. Наш дълг е да облекчаваме и намаляваме нес-
годите и нищетата в живота.“ Христови притчи, с. 249

б.  Какво сме призвани  да бъдем всички? Исая 43:10 Тогава върху 
кого пада отговорността да проповядва евангелието? 

      „Всеки истински ученик се ражда в Божието царство като мисионер.“ 
Животът на Исус с. 144
      „Привилегия на всяка душа е да бъде жив канал, чрез който Бог да пре-
даде на света съкровищата на Своята благодат, неизследимите богатства 
на Христос. 
      Цялото небе чака за канали, откъдето да се излее святото масло, за да 
бъде радост и благословение за човешките сърца.“ Христови притчи, с. 263

в. Каква отговорност е възложена на всеки член мирянин?  Марк 13:34

      „Божието дело на тази земя никога няма да може да бъде завършено, 
докато мъжете и жените, съставляващи нашето църковно членство, не се 
заемат за работа и не обединят усилията си с усилията на проповедниците 
и църковните служители.“ Служители на евангелието, с. 302  
      „Там, където има възможност да се изкара прехраната, нека отидат се-
мейства, които са добре основани в истината, по едно или две семейства, 
на едно място, които да работят като мисионери. (…) Те могат да разпрос-
траняват нашите издания, да провеждат събрания в домовете си, да се 
запознаят със съседите си и да ги канят да посещават тези събрания.“ 
Свидетелства към църквата, т. 8, с. 210
     „Нека членовете на църквата се събудят. Нека се заловят и помогнат 
да подкрепят ръцете на проповедниците и работниците, тласкайки напред 
интересите на каузата. (…) Ако човек упражнява вяра и ходи смирено със 
своя Бог, (…) може да запълни определеното му място.“ Ривю енд херълд, 
9 юли 1895
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Вторник                                                                                          10 септември

3. ЕДНА ЖИВА ЦЪРКВА

а.  Какво беше прощалното поръчение на Исус? Марк 16:15

      „Бог призовава християнски семейства да отидат в места на мрак и 
да работят с мъдрост и упоритост за обхванатите от духовна тъмнина. За 
да се откликне на този призив, е необходима пожертвувателност. Докато 
мнозина чакат да бъдат премахнати всички препятствия, души погиват без 
надежда и без Бог. Някои желаят да отидат в райони с много болести и да 
претърпят значителни трудности и лишения само заради светски облаги и 
получаване на научни познания. Къде са желаещите да направят същото, 
за да разкажат и на други хора за Спасителя?“ Пророци и царе, с. 91

б.  Какво ни призовава Бог да направим точно сега? Защо? Римляни 
13:11, 12

      „Работещата църква е и растяща църква. Членовете намират стимул и 
тонус в подпомагането на други.“ Служители на евангелието, с. 170
     „Единственият начин да растем в благодатта е – да вършим безкористно 
точно това, което Христос ни е възложил: да вършим всичко, което е по 
силите и възможностите ни, за подпомагане и предаване благословенията 
на тези, които се нуждаят от помощта, която можем да окажем. Силата 
идва чрез упражняване; активността е самото условие за поддържане на 
живота.“ Пътят към Христа, с. 82

в.  Как можем да ускорим второто идване на Христос? Матей 24:14

      „Привилегия на всеки християнин е не само да очаква, но и да ускорява 
идването на нашия Господ Исус Христос, „като очаквате и ожидате дохож-
дането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и 
стихиите нажежени  ще се разложат (2 Петр. 3:12). Ако изповядващите 
името Му дават плод за Негова прослава, колко бързо ще бъде засят це-
лият свят със семето на евангелието. Последната голяма жетва ще узрее 
бързо и Христос ще дойде да прибере скъпоценното зърно.“ Христови прит-
чи, с. 34
     „Когато членовете на Божията църква извършат поверената им работа 
за изпълнение на евангелската поръка в нуждаещите се полета у дома и 
в чужбина, скоро целият свят ще бъде предупреден и Господ Исус ще се 
върне на тази земя със сила и голяма слава.“ Деяния на апостолите, с. 49

       Урок 11  14 септември 2019
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Сряда                                                                                                   11 ноември

4.  КАК ИСУС РАБОТЕШЕ

а.  Какви методи използваше Исус в работата Си за други? Матей 9:35, 36

     „Само Христовият метод ще постигне истински успех за спечелването 
на народа. Спасителят общуваше с хората като такъв, Който им желаеше 
най-доброто. Той им показваше съчувствие, помагаше на нуждите им и 
спечелваше доверието им. И тогава им заповядваше: „Следвайте Ме!“ По 
стъпките на Великия Лекар, с. 86
     „Той ги търсеше на улицата, в домовете им, в лодките, в синагогата, край 
езерото и на сватбеното угощение. Срещаше се с тях на мястото, къде-
то работеха, и проявяваше интерес към земните им работи. Той внасяше 
Своите наставления и в семейството, и довеждаше членовете му под вли-
янието на Своето божествено присъствие. Неговата силна лична симпатия 
Му помагаше да печели сърцата.“ Животът на Исус, с. 109
     „Нека светът види, че ние не сме погълнати само от своите интереси, 
но че желаем и те да споделят нашите благословения и привилегия. Нека 
видят, че нашата религия не ни прави не съчувствителни или взискателни. 
Нека всички, които изповядват, че са намерили Христос, служат на своите 
съчовеци така, както Той служеше.“ Пак там, с. 110

б.  Кой потърси таен разговор с Исус? Йоан 3:2 Как тази визита 
илюстрира голяма част от службата на Исус?

       „Не трябва да чакаме душите да дойдат при нас; трябва да ги потърсим 
там, където са. Когато Словото се е проповядвало от амвона, делото едва 
е започнало. Има множества, до които евангелието никога не ще стигне, 
ако не им се занесе. “ Христови притчи, с. 136
      „Това до голяма степен трябва да се извърши чрез работа с всеки поот-
делно. Този е методът на Христос. Неговото дело бе изградено предимно 
от лични разговори. Той имаше верен поглед за приобщаването на отдел-
ния човек. Чрез една душа вестта често бе занасяна до хиляди.“ Пак там
      „Той не отминаваше нехайно нито едно човешко същество, а се опитва-
ше да запознае всеки един със спасителното целебно средство. (…) Той се 
опитваше да изпълни с надежда най-грубите и най-малко обещаващите, 
като ги уверяваше, че могат да станат безукорни чисти и да постигнат един 
характер, чрез който да се изявят като Божии деца.“ По стъпките на Великия 
Лекар, с.11 
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Четвъртък                                                                                    12 септември

5.  СВЕТЕТЕ

а.  Какво ни нарежда Исус да вършим? Матей 5:16

     „Христос не моли последователите си да се стремят да светят. Той 
казва: „Нека свети вашата виделина“. Ако сте получили Божията благодат, 
светлината е във вас. Отмахнете препятствията и Господната слава ще се 
разкрие. Светлината ще грее, за да проникне и разпръсне тъмнината. Вие 
не можете да не светите в обсега на вашето влияние.“ Христови притчи, с. 264
      „Небесните вестители чакат да съдействат на човешките оръдия, за да 
открият на света какви могат да станат човешките същества и какво могат 
да извършат чрез влиянието за спасението на души, готови да загинат. 
Този, който наистина е обърнат, така ще бъде изпълнен с Божията любов, 
че ще копнее да предава на други радостта, която той притежава,“ Свиде-
телства към църквата, т. 8, с. 18, 19
    „За способностите на онзи, който се е освободил от личното Аз, който 
оставя Светия Дух да действа в сърцето му и води един напълно посветен 
на Бога живот, няма граници.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 99

б.  Какво въздействие трябва да има църквата върху света? Деяния 
17:6

      „Когато онези, които претендират, че служат на Бога, следват Христовия 
пример, прилагайки принципите на закона във всекидневния си живот; ко-
гато всяко действие свидетелства, че обичат най-много Бога и ближния си 
както себе си, тогава църквата ще има сила да раздвижи света.“ Христови 
притчи, с. 209

Петък                                                                                            13 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво можем да научим от мисията на Исус, като свързана с на-
шата собствена?

2. Каква лична мисия ми е дал Бог?
3. Как една църква може да остане жива църква?
4. Какъв беше методът на Исус за достигане на хората?
5. Как един последовател прави да свети неговата светлина?

       Урок 11  14 септември 2019        Урок 11  14 септември 2019
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    Урок 12                                                                       21 септември 2019 г.

Градене за вечността
     „Като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал до-
брото дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа.“ 
(Филипяни 1:6)
 
     „Този, който съдейства на божествения план за запознаване младе-
жта с Бога и оформяване на нейния характер според Неговия, върши едно 
възвишено и благородно дело. Като поражда желание за постигане на Бо-
жия идеал, той предава едно възпитание, което е високо като небесата и 
пространно като вселената; възпитание, което не може да се завърши в 
този живот, но ще бъде продължено в бъдещия живот; възпитание, което 
снабдява успешния ученик с паспорт за преминаване от земното подготви-
телно училище в по-висшето горно училище.“ Възпитание, с. 14

Препоръчвани четива: Възпитание, с. 333-343 (Училището на бъдещия 
свят)

Неделя                                                                                           15 септември

1. ЕДНА ПО-ВИСША ЦЕЛ

а.  Какво трябва да очакваме за вечността? 1 Коринтяни 2:9; Исая 64:4

      „Божият идеал за Неговите чада стои по-високо от всяка човешка ми-
съл. „И тъй, бедете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец!“ 
Тази заповед е едно обещание. Изкупителният план обхваща нашето пъл-
но освобождение от властта на Сатана.“ Животът на Исус, с. 245
    „Тук започнатото образование няма да бъде завършено в този живот; 
то ще продължава през вечността, всякога ще напредва и никога не ще 
завърши. От ден на ден чудните Божии дела, доказателства на Негова-
та чудотворна сила за сътворението и поддържането на вселената, ще се 
откриват пред ума в нова красота. В светлината, която свети от престола, 
тайните ще изчезнат и душата ще се изпълня с учудване от простотата на 
нещата, които никога по-рано не се разбираха.“ Свидетелства към църквата, 
т. 8, с. 286
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Понеделник                                                                                  16 септември

2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПИТНОСТ ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ

а.  Какво често ни съпровожда в нашия християнски живот и какво 
трябва да бъде нашето отношение? Защо? 1 Петрово 4:12, 13 

       „Божиите чада винаги са били изпитвани в пещта на страданието. Ако 
те издържат първото изпитание, не е необходимо за тях да минат през 
подобно изпитание втори път; но ако пропаднат изпитанието им отново 
и отново ще идва, още по-тежко и по-голямо. Така пред тях е поставена 
възможност за печелене на победа и да се окажат верни на Бога. Но ако 
продължават да проявяват недоволство, съпротивление, най-накрая Бог е 
принуден да оттегли Своя Дух и светлина от тях.“ Библейски коментар, т. 4, 
с. 1146 

б.  Кое се изпитва чрез огъня на изпитанието? 1 Коринтяни 3:9, 10, 12

     „В изграждането на характера се прави разлика какъв материал е упо-
требен Дълго очакваният Божи ден скоро ще изпита всяка работа на чо-
века. „Самият огън ще изпита работата на всеки каква е.“ Както огънят 
открива разликата между злато, сребро, скъпоценни камъни и дърво, сено 
и слама, така денят на съда ще изпита характери, показвайки разликата 
между характери, оформени по подобие на Христос и характери оформе-
ни по подобие на себичното сърце. Всеки егоизъм, всяка фалшива рели-
гия, тогава ще се яви както е. Ненужният материал ще бъде унищожен; но 
истинското злато, простата смирена вяра никога не ще изгуби стойността. 
Тя никога не може да бъде унищожена, защото е безсмъртна. Един час на 
съгрешаване ще се види, че е голяма загуба, докато страхът от Господа 
ще бъде видян, че е началото на мъдростта. Удоволствието от задоволя-
ване на личните желания ще загине като плява, докато златото на непо-
колебимия принцип, поддържан на всяка цена, ще трае вечно.“ Библейски 
коментар, т. 6, с. 1087, 1088
     „Изграждането на характера е най-важната работа. Това не е работа, 
която свършва в този живот, но която се отразява на бъдещия живот. Как-
вото направите от себе си тук чрез заслугите и благодатта на Христос, ще 
бъде съхранено през вечните векове и съм напълно убедена, че няма да 
срещнете нисък стандарт. „Научете се от Мене“, казва Великият Учител, „защо-
то съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите се“. Мирът, 
който Христос дава, никога не ще носи скръб със себе си.“ Този ден с Бога, 37
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Вторник                                                                                       17 октомври

3.  КАК БОГ ИЗПОЛЗВА ОГЪНЯ

а.  Какво се отрива чрез огън? 1 Коринтяни 3:13

      „Божиите ангели ходят насам и натам по улиците на тези градове и 
отбелязват делата на хората. Те записват във възпоминателната книга на 
Бога всички думи на вяра, дела на любов и смирение на духа. И в онзи 
ден, когато делото на всеки човек ще бъде изпитано, за да се види от какъв 
вид е, делото на смирения Христов последовател ще издържи изпита и ще 
получи одобрението на небето.“ Библейски коментар, т. 7, с. 987
      „Младите хора трябва да гледат на добрия характер като на капитал, 
по-ценен от злато, сребро или ценни книжа. Той не се поврежда от инци-
денти и пропуски, а ще донесе богата жетва, когато земните притежания 
ще бъдат унищожени. (…) Честност, твърдост и постоянство са качества, 
които всички трябва сериозно да се стараят да култивират, тъй като те 
обличат своя притежател със сила, сила на която никой не може да устои, 
която го прави силен да върши добро и да побеждава злото, силен да по-
нася несгоди.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 613, 614

б.  Как Лот и Соломон бяха спасени „като чрез огън“? Битие 19:16, 17; 
3 Царе 11:4

      „Лот избра Содом за местожителство, защото се интересуваше повече 
от земните преимущества, отколкото от моралното влияние, което щеше 
да окръжава семейството му. Какво спечели той, доколкото се отнася до 
нещата на този свят? - Имотът бе унищожен, част от децата му загинаха в 
пламъците на онзи нечестив град, жена му по пътя се превърна в стълб от 
сол, а сам той се избави, но като „от огън“. Но лошите резултати от неговия 
избор и с това не свършиха, защото моралната развала на онова място 
бе така преплетена с характера на неговите деца, че не можеха да правят 
разлика между добро и зло и между грях и правда.“ Вест към младите, с. 305
      „Соломон може да е бил спасен „като чрез огън“, въпреки това неговото 
покаяние не можа да премахне онези високи места, нито да унищожи оне-
зи камъни, които останаха като доказателства за неговите престъпления. 
Той обезчести Бога, избирайки по-скоро да бъде контролиран от страсти, 
отколкото да бъде участник в божественото естество.“ Библейски коментар, 
т. 2, с. 1031
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Сряда                                                                                                18 септември

4.  ВЕЧНИ ПОСЛЕДИЦИ

а. Как въздейства огънят на нашето образование и на нашето бъде-
ще? 1 Коринтяни 3:14, 15
 

     „Вечността е пред нас. Всички усъвършенствания, които правим тук с 
нашите умствени сили, всичките висши постижения, които правим в пре-
чистване и облагородяване на самите нас чрез тясно свързване с небето, 
ще бъдат преобразени с нас, докато ако спираме развитието на нашите 
способности чрез бездействие, ако израждаме нашите таланти, които са по-
датливи на най-висше култивиране, в по-добрия свят не можем да изкупим 
тази небрежност в миналото за култивиране себе си, тази голяма загуба.
       Някои може да бъдат спасени като чрез огън. Техният безполезен жи-
вот им е донесъл безгранична загуба. Ние трябва да се усъвършенстваме 
в този живот, всичко, което можем чрез помощта и благодатта на Бога, 
знаейки, че можем да вземем тези усъвършенствания с нас в небето. Ние 
ще прославим нашия Отец в небето съразмерно това как очистваме и усъ-
вършенстваме тук нашите характери!“ Ръкописи, т. IX, с. 21
      „Да влезем в следващия, бъдещия живот лишени от половината сила, 
която може да бъде носена там, е ужасна мисъл. Дните на благодатното 
време за придобиване на годност за небето, изгубени тук, е загуба, която 
никога не ще бъде възстановена. Възможностите за наслаждение ще бъ-
дат по-малко в бъдещия живот поради престъпленията и злоупотребата с 
моралните сили в този живот. Колкото и високо да достигнем в бъдещия 
живот, бихме могли да се извисим по-високо и още по-високо, ако бяхме 
направили най-многото с дадените ни от Бога привилегии и златни благо-
приятни възможности.“ Този ден с Бога, с. 350

б.  Как Даниил и другарите му показаха резултатите от изграждането 
на своето образование върху Вечната Скала? Даниил 1:20

      „Младите трябва да бъдат обучавани за следващия свят. Настойчивост 
в придобиване на знание, контролиране чрез страх от Бога и любов към 
Него ще им даде увеличена сила за добро в този живот и онези, които са 
направили най-много от привилегията да достигнат най-високото постиже-
ние тук, ще вземат тези ценни придобивки със себе си в бъдещия живот. Те 
са търсили и получили това, което е безсмъртно. Способността да оценя-
ват славата, която „око не е видяло и ухо не е чуло“, ще бъде пропорцио-
нално на постиженията, достигнати с култивиране на способностите в този 
живот.“ Основи на християнското възпитание, с. 49
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Четвъртък                                                                                  19 септември

5.  ИЗКУПВАНЕ НА ВРЕМЕТО

а.  Как можем да наваксаме изгубените благоприятни случаи? Ефеся-
ни 5:16
      „Ние сме предупредени напълно да използваме времето, защото про-
пиляно, то никога не може да бъде върнато. Не можем да върнем назад 
дори и миг. Единственият начин за изкупване на времето е да направим 
най-доброто през онова, което остава като бъдем съработници с Бога в 
Неговия велик изкупителен план.“ Христови притчи, с. 211
      „Най-голямото възможно добро, което можем да направим за нашите 
ближни, е да победим собствените си грешки и да усъвършенстваме ха-
рактерите си, правейки ги колкото е възможно прекрасни и симетрични.“ 
Ръкопис, т. 9, с. 21

б.  Колко време имаме, за да вземем правилното решение? Евреи 
3:12-15
 
       „Трябва да бдим, да работим и да се молим, като че ли днешният ден 
ни е последният подарен. Тогава колко сериозно би трябвало да гледаме 
на живота. Колко отблизо трябва да следваме Исус с всички свои думи и 
дела.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 193
     
в. Каква трябва да бъде нашата молитва? Псалм 139:23, 24
       
      „Господи, вземи сърцето ми, защото аз не мога да го дам. То Ти принад-
лежи. Пази го чисто, защото аз самият не съм способен на това. Спаси ме 
от Аз-а, от моята слаба, нехристоподобна същност. Преобрази ме, придай 
ми желаната форма, издигни ме в една чиста и свята атмосфера, където 
богатият поток на Твоята любов ще може да потече през душата ми.“ Хри-
стови притчи, с. 91

Петък                                                                                            20 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как възпитанието и обучението през нашия земен живот предста-
влява само едно начало?  

2. С каква цел служи изпитването и опитването на работата по въз-
питанието?

3.  Как нашите избори влияят на пригодността ни и дори на вечната 
ни съдба?

4. Какво означава да бъдеш спасен „като чрез огън“?
5. Как можем да гарантираме, че вършим най-добрата работа за веч-

ността?
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    Урок 13                                                                            28 септември 2019 г.

Обещанието за Духа
    
   „След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голя-
ма власт; и земята се просвети от неговата слава.“ (Откровение 18:1)

      „Може да се притежава всяка естествена или придобита надареност, 
начетеност, талант, красноречие, но без присъствието на Божия Дух никое 
сърце не ще бъде докоснато, никой грешник не ще бъде спечелен за Хрис-
тос. От друга страна, ако са свързани с Христос, ако дарбите на Духа са 
техни, най-клетите и нищожните от Неговите ученици ще имат сила, която 
ще говори на сърцата.“ Христови притчи, с. 200

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 22-26 (5. Дарбата на 
Духа)

Неделя                                                                                           22 септември

1. РАННИЯТ И КЪСНИЯТ ДЪЖД

а.  Как бе предсказано изливането на Духа в ранната църква? Лука 
24:49; Йоил 2:23

      „Чрез образа на ранния и късния дъжд, който пада в земите на Изтока 
по време на сеитба и жътва, еврейските пророци предсказаха излива-
нето на духовна благодат върху Божията църква в извънредна мярка.“ 
Деяния на апостолите, с. 25

б.  Кое пророчество ще се изпълни двойно в края на времето? Какво 
трябва да правим в това време? Захария 10:1

      „Великото дело на евангелието ще се завърши с не по-малка сила от 
онази, която го отличаваше в началото. Пророчествата, които се изпъл-
ниха при изливането на ранния дъжд при разкриването на евангелието, 
пак ще се изпълнят чрез късния дъжд и при неговото закриване.“ Великата 
борба, с. 508

       Урок 13  28  септември 2019



70

Понеделник                                                                                   23 септември

2. РАБОТАТА НА ДУХА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО И ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО

а.  Каква задача изпълнява днес Светият Дух? Йоан 16:13

      „Утешителят е наречен „Духът на истината“. Неговата задача е да оп-
ределя и поддържа истината. Той се заселва в сърцето като Дух на исти-
ната и така става Утешител. В истината има утешение и мир, но в лъжата 
няма истински мир и никакво утешение. Сатана спечелва надмощие над 
ума чрез фалшиви теории и предания. Като напътва хората към фалшиви 
образци, той обезобразява характера. Чрез Писанията Светият Дух говори 
на ума и запечатва истината в сърцето. Така Той разкрива заблудата и я 
прогонва от душата. Чрез Духа на истината, Който действа посредством 
Божието Слово, Христос подчинява Своя народ на Себе Си.“ Животът на 
Исус, с. 553

б. Каква промяна прави Духът във вярващия? 2 Солунци 2:13

      „Ако хората желаят да бъдат преобразени, цялото естество ще бъде ос-
ветено. Чрез Своята Сила Духът ще отпечата в душата божествени черти. 
Начинът на живот ще бъде така чист, че никой няма да се заблуди.“ Деяния 
на апостолите, с. 24
    „Само онези, които постоянно получават все нова и нова благодат, ще 
имат сила, съразмерна на всекидневната им нужда и на способността да я 
използват. Вместо да очакват някакво бъдеще време, когато чрез специал-
но изливане на духовна сила да получат чудна способност за спасяване на 
души, те се отдават всекидневно на Бога, за да ги направи съдове за Своя 
употреба. Всеки ден свидетелстват за Господаря, където и да са – било в 
скромната сфера на работата и на дома, или в полето на обществената 
служба. (…)
    Утро след утро, когато вестителите на евангелието коленичат пред Гос-
пода и подновяват посвещението си към Него, Той ще им дава присъст-
вието на Духа Си с Неговата животворна осветяваща сила. Когато поемат 
всекидневните си задължения, те имат уверението, че невидим помощник 
– Светият Дух, ги прави способни да бъдат „съработници на Бога.“ Пак там, 
с. 25, 26
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Вторник                                                                                       24 септември

3.  ПЛОДЪТ НА ДУХА ПРОЯВЕН

а.  Какъв плод произвежда Светият Дух? Галатяни 5:22, 23 Как?

     „Описвайки на учениците службата на Светия Дух, Исус се постара да ги 
изпълни с радостта и надеждата, които въодушевяваха и Неговото сърце. 
Той се радваше заради изобилната помощ, която бе в състояние да доста-
ви на Своята църква. Светият Дух бе най-възвишеният от всички дарове, 
които Той можеше да измоли от Отца за издигането на Своя народ. Духът 
щеше да се даде като една животворяща сила. Без нея Христовата жертва 
би била напразна. Силата на злото се бе укрепила с течение на вековете 
и подчинението на човеците пред нея бе изумително. Грехът можеше да 
бъде отблъсван и побеждаван само чрез могъщата сила на третото лице 
на Божеството, което щеше да дойде не с умерена сила, а в пълнотата на 
божествената сила. Духът е, Който осъществява онова, което бе извър-
шено от световния Изкупител. Чрез Духа се очиства сърцето. Чрез Духа 
вярващият става участник на божественото естество. Христос е дал Духа 
Си като божествена сила за побеждаване всички унаследени и придобити 
зли наклонности, както и за отпечатване на Неговия характер в църквата 
Му.“ Животът на Исус, с. 553
       „Какъв бе резултатът от изливането на Духа в деня на Петдесетницата? 
(….)  Всеки християнин видя в своя брат откровение на божествена любов 
и благоволение. Всички вярващи бяха погълнати от една амбиция – да 
покажат подобие на Христов характер и да работят за разширяване на 
Неговото царство.“ Деяния на апостолите, с. 22

б.  Какво може да направи Бог за този, който напълно се предаде? 
Ефесяни 5:18 (последната част)
  
    

     „Христос, Който сам се пожертва за спасение на изгубеното човечество, 
получи Светия Дух без мярка и всеки Негов последовател, който Му се 
предаде тъй напълно, че сърцето му да стане обиталище на Христос, ще 
изпита същото. Нашият Господ ни е заповядал: „Изпълвайте се с Духа“ 
(Ефес. 5:18), и тази заповед е същевременно и едно обещание, съдържа-
що се в нея. Угодно бе на Отец в Него да обитава цялата пълнота (кол. 2:9, 
10) и „вие имате пълнота в Него.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 28
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Сряда                                                                                            25 септември

4.  БЪДЕТЕ ГОТОВИ

а.  Какво трябва да правим в очакване на късния дъжд? Лука 11:13

      „Времето не е променило обещанието на Христос, дадено при раздяла-
та, а именно: да изпрати Светия Дух като Свой представител. И не поради 
някакво ограничение от Бога богатствата на Неговата благодат не се изли-
ват към земята, към хората. Ако изпълнението на обещанието не се вижда 
такова, каквото можеше да бъде, то е, защото обещанието не е оценено 
както трябва. Ако всички желаеха, щяха да бъдат изпълнени с Духа. Къде-
то малко се мисли за нуждата от Светия Дух, там се наблюдава духовна 
суша, тъмнина, упадък и смърт. Където вниманието заемат дребни неща, 
Божията сила липсва, въпреки че е предложена в безкрайна пълнота, не-
обходима за растежа и разцвета на църквата. А тя ще донесе всички други 
благословения.“ Деяния на апостолите, с. 23 
      „Не бива да се тревожим за късния дъжд. Всичко, което трябва да пра-
вим, е да поддържаме съда си чист и обърнат към небето, в готовност да 
приемем чакания дъжд, като непрестанно се молим: „Нека късният дъжд 
се излее и в моя съд.“ Поглед нагоре, с. 283
    „Видях, че мнозина изоставиха така необходимото приготовление и оч-
акваха времето на „освежението“ – „късния дъжд“, за да ги приготви да 
устоят в Господния ден и да живеят пред Него. (…) Видях, че никой не ще  
преживее „освежението“, ако не е удържал победа над всяка нечистота, 
гордост, егоизъм, любов към света и над всяка лоша дума и дело. Затова 
трябва да се приближаваме все по-близо и по-близо до Господа, искрено 
да ожидаме необходимото приготовление, за да ни направи способни да 
устоим в борбата в Господния ден.“ Опитности и видения ,с. 71

б.  Какво можем да научим от молитвата на Илия за дъжд? 3 Царе 
18:41-44

    „(Илия) преглеждаше живота си, за да види къде не беше успял да 
почете Бога. Изповяда греховете си и така продължи да измъчва душата 
си пред Бога, докато следеше за знак, че на молитвата му беше отговоре-
но. Като изследваше сърцето си, изглеждаше, че става все по-малък и в 
собствената си преценка, и в очите на Бога. Изглеждаше му, че  е нищо, и 
че Бог беше всичко, и когато достигна до точката на отказване на Аз-а, ко-
гато се прилепи към Спасителя като Негова единствена сила и праведност, 
отговорът дойде.“ Ривю енд херълд, 26 май 1891 г.
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Четвъртък                                                                                  26 септември

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СЦЕНА

а.  Коя финална работа за възпитание и обучение е още пред нас? 
Авакум 2:14

     „Когато дойде времето, когато тя (третата ангелска вест) трябва да 
бъде проповядвана с най-голяма сила, Господ ще действа чрез нищож-
ни инструменти, като ръководи духовете на тези, които Му се посветят на 
служба. Работниците ще бъдат подготвени много повече чрез помазването 
на Неговия Дух, отколкото чрез образованието в научни институти. Мъже 
на вярата и молитвата ще бъдат подбудени да застанат със свята ревност, 
за да известят думите, които Бог им е поверил. Греховете на Вавилон ще 
бъдат разкрити„ страшните последици от налагането на църковни обичаи 
чрез държавата, произволите на спиритизма, тайното, но бързо нараства-
не на папската власт – всичко ще бъде разкрито. Чрез тези тържествени 
предупреждения народът ще бъде разтърсен. Хиляди и хиляди, които още 
никога не са чували такива слова, ще слушат.“ Великата борба, с. 505 - 506 
      „Вестта ще се разпространява не толкова чрез привеждане на доказа-
телства, колкото чрез дълбокото убеждение чрез Божия Дух. Доказател-
ствата са вече изнесени. Семето е разпръснато и сега ще пониква и ще 
дава плод. Разпространената чрез мисионските работници книжнина ще 
е оказала влиянието си; но много, чиито духове са били пленени от нея, 
са били спъвани да разберат напълно истината и да ѝ бъдат послушни. 
А сега лъчите на светлината проникват навсякъде, истината се вижда в 
нейната яснота и искрените Божии деца разкъсват връзките, които са ги 
задържали. Семейни задължения, църковни отношения сега са немощни 
да ги задържат. Истината е по-ценна от всичко друго. Независимо от дейст-
вието на обявените против истината сили, едно голямо число застават на 
страната на Господа.“ Пак там, с. 508

Петък                                                                                              27 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как опитността на ранната  християнска църква (както е описана 
в урок 1), ще бъде от особена важност за последната генерация?

2. Защо получаването на ранния  и на  късния дъжд е част от рабо-
тата за истинско възпитание?

3. Кой плод трябва да бъде развит като резултат от работата на 
Духа?

4. Как мога да бъда готов за късния дъжд?
5. Как работата на църквата за възпитание и обучение на тази земя 

ще бъде завършена?
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Събота,  5 октомври 2019 г. е ден за все-
общ пост и молитва за лично освещение и 
за успеха на Божието дело.

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

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

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

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

                 ЮЛИ                           АВГУСТ                СЕПТЕМВРИ       
                6 - 21:07 ч.                    3 - 20:46 ч.                7 - 19:52 ч. 
            13 - 21:04                      10 - 20:37                  14 - 19:40      
            20 - 21:00                      17 - 20:27                  16 - 19:27   
            27 - 20:53                      24 - 20:16                  21 - 19:42
                                                  31 - 20:04                  28 - 19:15
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                      ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

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

   .

         ЮЛИ

    6  31. Грехът на Надав и Авиуд                       240
  13  32. Законът и заветите                                 243
  20  33. От Синай до Кадис                                 252     
  27  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                    АВГУСТ
    3  34. Дванадесетте разузнавача                      261
  10  35. Бунтът на Корей                                     267    
  17  36. В пустинята                                             275
  24  37. Ударената скала                                     279                                
  31  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 
 
                                    СЕПТЕМВРИ
    7   38. Пътуването около Едом                        287   
  14  39. Завладяването на Васан                       295  
  21  40. Валаам                                                    299    
  28  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
   

стр.
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               Дата        Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

    ЮЛИ

 
     1     Понеделник Исая 33:14-16 Яков 2:12, 13   
 2 Вторник 1 Йоаново 3:21-24 Лука 11:39-41    
 3 Сряда Псалм 34:17-19 Наум 1:3, 6, 7   
 4 Четвъртък Изход 33:14-16 Псалм 124   
 5 Петък Псалм 88:1-3, 13 Молитвен час
 6 Събота Второз. 10:12-17 Залез: 21:07 ч.

     7 Неделя             Псалм 91:1-8 Псалм 91:9-16   
    8 Понеделник Исая 26:7-9 Исая 54:6-9 
 9 Вторник Левит 20:22-24, 26 Авакум 3:17-19  
 10 Сряда 1 Йоаново 2:28 1 Йоаново 2:28  
 11 Четвъртък Йоан 17:14-19 Галатяни 6:2-4   
 12 Петък Исая 29:11-13 Молитвен час
 13 Събота Псалм 147:12-14 Залез: 21:04 ч.

 14 Неделя Псалм 19:13, 14 2 Коринтяни 1:12  
 15 Понеделник Филипяни 1:9-11 Йоан 14:27 
 16  Вторник Немия 9:19-21 Псалм 57:1, 2
  17    Сряда Колосяни 3:23-25 Притчи 19:21, 23
  18  Четвъртък Пл. Еремиев 3:21-25 1 Йоаново 3:1-3  
  19       Петък              1 Коринтяни 4:18-20 Молитвен час 
   20 Събота Псалм 122 Залез: 21:00ч.

 21 Неделя Псалм 32:7, 8 Притчи 3:21-26    
 22 Понеделник Лука 21:33-36 Псалм 18:28, 30, 31  
 23 Вторник Второзаконие 4:39, 40 1 Коринтяни 3:16, 17  
 24 Сряда Исая 1:15-18 Псалм 86:1-8   
 25 Четвъртък 1 Йоаново 3:2, 3 Авдия ст. 15-17
 26 Петък Галатяни 5:16-18 Молитвен час
 27 Събота  Исая 2:1-3, 5 Залез: 20:53 ч

 28 Неделя Псалм 121:16-18  Псалм 22:11, 4, 5    
   29 Понеделник  Второзаконие 31:8 Матей 28:18-20
   30 Вторник Притчи 23:15-18 Псалм 71:9, 18
 31 Сряда  Йоан 8:31, 32 Римляни 12:21
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          АВГУСТ

  Дата       Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение      
     1 Четвъртък 1 Кор. 6:19, 20   Еремия 14:19-22
 2 Петък  Йоан 17:20-24   Молитвен час
 3 Събота  Псалм 43:3, 4   Залез:  20:46 ч. 

 4 Неделя  Псалм 18:1, 2   Йоан 15:18, 19 
 5 Понеделник  Псалм 34:7-15   2 Кор. 6:3, 4        
 6 Вторник  Римляни 13:8-10   Тит 2:11-14   
 7 Сряда  1 Кор. 14:20   Наум 1:2, 3, 7
 8 Четвъртък  Даниил 4:27   Псалм 19:164-168   
 9 Петък  Евреи 13:12-16   Молитвен час
  10 Събота  Лука 1:13-17   Залез: 20:37 ч.

 11 Неделя  Псалм 118:5-8   Лука 12:16-21     
 12 Понеделник  Втор. 11:16, 18, 19   Псалм 17:8, 9, 14 ,15  
 13 Вторник  Псалм 19:7-11   Втор. 4:7-9   
 14 Сряда  Езекиил 37:26-28   Йоан 17:14-21  
 15 Четвъртък  Галатяни 6:7-10   Пл. Ерем. 4:1-4 
 16 Петък  Евреи 4:1-4   Молитвен час 
 17 Събота  Псалм 85:6-13   Залез: 20:27 ч. 

 18 Неделя  Псалм 112:1, 4, 7   Деяния 1:7-11  
   19  Понеделник  Ис. Навин 24:15   Галатяни 5:13, 14
 20 Вторник  Притчи 4:25-27   Матей 5:43-48  
 21 Сряда  Псалм 20   1 Йоаново 3:21-24  
 22 Четвъртък  Йоан 8:2-11   Исая 35:3, 4                  
 23 Петък  2 Петрово 3:17-18   Молитвен час
 24 Събота  Псалм 95:1-7   Залез:  20:16 ч. 
 
 25 Неделя Галатяни 6:2-5   Псалм 119:116, 117  
 26 Понеделник Марк 3:31-35   Пл. Ерем. 3:39-42    
  27 Вторник Псалм 5:1-3, 8   Притчи 3:21-26 
 28 Сряда     Притчи 16:1-3   Лука 11:27, 28  
 29 Четвъртък Неемия 9:19-21   Агей 1:5-7, 9, 10  
 30 Петък 1 Петрово 1:17-23   Молитвен час

 31 Събота Втор. 26:16-19   Залез: 20:04 ч.
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                  СЕПТЕМВРИ

   Дата       Ден         Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение       

 1 Неделя  Псалм 118:1-6   Псалм 119:761 77 
 2 Понеделник  Втор. 33:26-29   Лука 8:22-26        
 3 Вторник  Псалм 1   Колосяни 3:1-4  
 4 Сряда  2 Петрово 3:3-10   Матей 13:36-40
 5 Четвъртък  1 Летописи 16:19-25   2 Тимотей 2:19   
 6 Петък  Йоан 12:35, 36   Молитвен час
 7 Събота  Псалм 135:1-5   Залез: 19:52 ч.

 8 Неделя  Псалм 45:1-7   Исая 44:3, 21, 22  
 9 Понеделник  Римляни 8:26-28   Еремия 12:14     
 10 Вторник  1 Царе 2:2, 3   Римляни 8:38, 39  
 11 Сряда  Матей 11:12   Псалм 90:9, 12  
 12 Четвъртък  Псалм119:36-38   Йоан 15:12-17 
 13 Петък  Пл. Еремиев 3:27-33   Молитвен час 
 14 Събота  Числа 6:24-26   Залез: 19:40 ч. 

 15 Неделя     Йоан 12:35, 36   Матей 5:43-48  
   16  Понеделник  Псалм 90:12, 16, 17   Псалм 34:15, 22  
 17 Вторник  Псалм 16:7-9   Матей 25:14-19  
 18 Сряда  Михей 7:5-7   Псалм 28:7-9   
 19 Четвъртък  Ефесяни 2:8-10   Лука 8:14, 15                 
 20 Петък  Тит 3:5-8   Молитвен час
 21 Събота  Втор. 26:16-19   Залез:  19:27 ч. 
 
 22 Неделя 2 Коринтяни 9:6-11   Псалм 7:9, 10  
 23 Понеделник Римляни 13:11-14   1 Царе 7:3, 4, 12    
  24 Вторник Псалм 34:4-10   Матей 28:18-20 
 25 Сряда     Филипяни 4:4-7   Йоан 7:37, 38   
  26 Четвъртък Исая 33:2   Римляни 15:13  
 27 Петък Втор. 11:13, 14, 11   Молитвен час  
 28 Събота Втор. 13:4   Залез: 19:15 ч.
     
 29 Неделя Псалм 145:15-20      1 Йоан. 3:1-3
 30 Понеделник Лука 1:35-37  2 Коринтяни 4:16-18 

      
 

 



79



80

p

6 юли

3 август
 за мисионерските 

училища
(с.27)

7 септември

   за мисионерско
библейско училище 
ФАР, Италия
(с. 48)

Дарения от
първата събота

за Здравен център
в Украйна
(с. 6)


