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Предговор

Защо просто не можем да правим нещата по наш собствен начин? Разбира се, бихме могли, но такива начини не винаги съдействат за нашето вечно
спасение. Методите на падналото човешко естество не са методите на Бог.
Всемогъщият обяснява: „Защото Моите помисли не са като вашите помисли.
Нито вашите пътища като Моите пътища“, казва Господ. „Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли.” (Исая 55:8, 9). Така че не можем да
очакваме да се радваме на пълното одобрение на Бог на ограничените, земни
начини на живот. В крайна сметка ние дори не притежаваме себе си! Писанието разкрива, че сме изкупени с цена - кръвта на Единородния Божий Син.
Дори любовта ни към другите не може да е всичко, което трябва да бъде.
Всички могат да се възползват от вдъхновеното предупреждение, дадено на
едно семейство:
„Често любовта ни е егоистична, защото я затваряме в определени граници.
Когато влезем в тясно общение с Христос, любовта, съчувствието и делата на
благотворителност стигат все по-надалеч и по-надълбоко и се укрепват като
качества на характера колкото повече ги практикуваме. Любовта и интересът
на Христовите последователи трябва да бъдат широки като света. Онези, които живеят само за себе си, няма да стигнат до небето. Бог ви призовава като
семейство да съхранявате любовта, да бъдете по-малко чувствителни към
своето Аз и по-чувствителни към скърбите и изпитанията на хората. Духът
на егоизъм, който сте поддържали цял живот, много точно е охарактеризиран
чрез свещеника и левита, които подминават пострадалия. Виждат, че човекът
има нужда от помощ, но преднамерено избягват от него.
Всеки от вас трябва да се събуди и да се обърне кръгом, за да излезе от
коловоза на егоизма. Възползвайте се от краткото благодатно време, което
ви е дадено, като работите с цялата си сила, за да изкупите провалите в досегашния си живот. Бог ви е поставил в свят на страдание, за да ви изпита и
провери дали сте достойни за дара на вечния живот.“ Свидетелства към църк-

вата, т. 3, с. 509, 510

Облекчаването на страдащите, невежите, своенравните личности на човечеството днес изисква несебелюбивост от всички нас. Ние не сме свои си
- ние сме изключителна собственост на нашия Създател, Който ни е дал пример в живота на Исус Христос. За да представим правилно характерните качества на Небето е необходимо цялото ни същество. Ние сме настойници на
Божията благодат, настойници на светлината, средствата и дарените таланти.
Следователно, за да ни насърчат в стъпките на нашия Учител, съботните
библейски уроци за следващите две тримесечия са основани върху „Настойници в последните дни“. Чрез тези изучавания ние се молим Бог да ни даде
успех в несебелюбивото ходене с Христос!
Съботно-училищен отдел към Генералната конференция

Събота, 2 юли 2022 г. е ден за всеобщ пост за молитва за лично
освещение и за успеха на Божието дело.
3

Дарения от първата събота

2 ЮЛИ 2022 г.

за църквата в Унчистър, Кентъки,
САЩ

Казано ни е: „Вие сте виделината
на света. Град поставен на хълм не
може да се укрие. И когато запалят
светило, не го турят под шиника, а на
светилника, и то свети на всички, които са вкъщи.“ (Матей 5:14, 15)
Британската общност на Кентъки (население над 4,5 милиона души)
е щат в югоизточната част на САЩ и може би е най-известен Кентъки
със синята трева, отделен вид трева, особено хранителен за породисти
коне - основен източник на приходи за щата.
Повече от половината от населението на Кентъки считат себе си за
„силно религиозни“ - повечето изповядващи християнство. Над 25% са
от баптистката вяра, 8,4% католици, 1,8% петдесятници, 1,1% презвитерияни, като останалата част са от други християнски и нехристиянски религии. Колко важно е тогава да имаме паметник на истинския и
жив Бог в този щат! Вестта на Реформацията дойде в Кентъки през
1990 г. и Господ отвори врати по чуден начин през тези ранни години.
Имот от 2 акра със стара къща, превърната в църква, беше закупен на
чудотворно ниска цена. След това съседът в съседство с имота купи
част, плюс чифт религиозни артефакти в сградата, които бяха продадени на търг, така че точната цена на църквата беше изплатена - и когато
членовете се преместиха/починаха, имотът беше продаден на печалба.
Чрез друго чудо Господ скоро ни снабди с огромна красива църква в
столицата за ползване безплатно.
Но с течение на времето местоположението на нашето членство вече
се беше изместило в град Лексингтън - така че всички събрани ресурси
сега бяха фокусирани върху тази област. Земята и сградите са доста
скъпи в тази нация, така че Бог направи още едно чудо: една църква
се продаваше в близкия град Уинчестър. Нашите членове в Кентъки,
малко на брой, се бориха много, за да я придобият. Те вложиха всичко
от себе си в този проект и тук вечното Евангелие се представя на обществото и нови посетители редовно посещават съботните богослужения.
Насърчени сме да видим този фар в Кентъки - и имаме силно желание
да го видим свободен от дългове възможно най-скоро, за да бъде почетено името на Господ. Вашите щедри дарения са високо оценени!
Вашите братя и сестри от църквата в Уинчестър, Кентъки
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Урок 1

2 юли 2022 г.

Настойникът

„За да не загуби човекът благословените резултати от благотворителността, нашият Изкупител състави план да го привлече като свой сътрудник.“ Ревю енд херълд, 25 август 1874
Препоръчвано четиво: По стъпките на Великия Лекар, с. 363 – 366

Неделя

26 юни

1. ВСЕОТДАЙНОСТ
а. Каква е основата на християнското настойничество? Псалм 37:4-6;
24:1
Псалм 37:4-6 Весели се, тъй също, в Господа; и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. 5 Предай на Господа пътя си и уповавай на Него,
и Той ще извърши очакването ти; 6 и ще направи да се яви правдата ти
като светлината, и съдът ти като пладне.
24:1 Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които
живеят в нея;

„Ако Божието Слово се съхранява като постоянен принцип в сърцето
и се държи здраво при всички и при всякакви обстоятелства, човекът, с
поверените му способности, бива доведен под зависимост на Господ Исус
Христос. Неговите неразделни сили, дори мислите му, биват пленени от
Христос. Това е истинско освещение. Всички части на преживяването се
съединяват в пълна хармония. Той „не се нуждае от нищо.“ Той не задържа
част за себе си, за да прави каквото си иска.“ В небесните места, с. 190
б. Обяснете основните мотиви на християнския настойник и търсеното главно предимство. Матей 6:33, 34; Филипяни 3:8
Матей 6:33, 34 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда;
и всичко това ще ви се прибави. 34 Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото,
което му се намери.

Урок 1 2 юли 2022
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Дарения от първата събота - за Уинчистър, Кентъки, САЩ

ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Уповавай на Господа от все сърце и не се
облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той
ще оправя стъпките ти. (Притчи 3:5, 6)

Филипяни 3:8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно
нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко
и считам всичко за измет, само Христа да придобия.

„Ние сме Христови свидетели, затова не трябва да позволяваме на
светските интереси да поглъщат времето и вниманието ни дотам, че да не
обръщаме внимание на това, което Бог е казал, че трябва да бъде първо.
Има по-висши интереси от земните. „Търсете първо Божието царство и
неговата правда.“ Христос даде всичкото Си на делото, което дойде да
върши, и Неговите думи към нас са: „Ако иска някой да дойде след Мене,
нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека Ме последва.“ „Така
ще бъдете Мои ученици.“ Вест към младите, с. 225, 226

Понеделник

27 юни

2. НАСТОЙНИЧЕСТВО
а. Настойникът управлява чужда собственост. Назови някои важни
неща, над които ние сме настойници. 1 Коринтяни 4:1, 2
1Коринтяни 4:1, 2 Така всеки човек да ни счита за Христови служители
и настойници на Божиите тайни. 2 При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.

„Хората, на които Бог е поверил истината Си, трябва да притежават
същия ползотворен дух, който проявяваше Христос. Необходимо им е да
възприемат същите широки планове на действие, да проявяват любезно
и великодушно отношение към бедните и по специален начин да чувстват,
че са Божии настойници. Те трябва да се отнасят към всичко, което имат –
собственост, умствени сили, духовни сили, - не като към своя собственост,
но като към нещо, дадено само в заем за напредъка на Христовото дело
на земята. И те като Христос не трябва да отбягват обществото на своите
ближни, но да го търсят, за да предадат и на други небесните благословения, които са получили от Бога.“ Служители на евангелието, с. 288
б. Къде християнският настойник трупа богатство? Матей 6:19-21, 24, 33
Матей 6:19-21, 24, 33 Недейте си събира съкровища на земята, гдето
молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. 20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето
крадци не подкопават нито крадат; 21 защото където е съкровището ти,
там ще бъде и сърцето ти… 24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия
ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и
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на мамона… 33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда;
и всичко това ще ви се прибави.

„Бог желае да спрем избора си не на земните, а на небесните неща.
Той разкрива пред нас възможностите за един небесен влог и би насърчил
и най-възвишените ни цели с уверението за най-отбрано съкровище. Той
обявява: „Ще направя човека да е по-скъп от чисто злато. Да, хората да са
по-скъпи от офирско злато“ (Ис. 13:12). Когато богатствата, които молец
пояжда и ръжда разяжда, ще са отнесени, Христовите последователи ще
могат да се радват на небесното си съкровище, на нетленни богатства.“
Христови притчи, с. 235

в. Как християнските настойници се отнасят към богатството, поверено им от Учителя? 1 Тимотей 6:18, 19; Притчи 19:17
1 Тимотей 6:18, 19 Да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,19 да събират за себе си имот, който ще
бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.
Притчи 19:17 Който показва милост към сиромаха, заема Господу, и Той
ще му въздаде за благодеянието му.

„Всички трябва да чувстват, че не са собственици, а домакини, и че
идва времето, когато ще дават сметка за това как са употребили парите на
своя Господ. Ще бъдат нужни средства за Божието дело. Заедно с Давид
те трябва да кажат: „Всичко е от Теб и от Твоето даваме на Теб“ (1 Лет.
29:14).“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 374

Вторник

28 юни

3. ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ
а. Какво трябва да има предвид християнският настойник пред очевиден икономически спад? Филипяни 4:13; Римляни 8:28
Филипяни 4:13

За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

Римляни 8:28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които
любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

б. Защо подходът ни към финансовите въпроси е толкова важен?
Притчи 16:2
Притчи 16:2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му
очи, но Господ претегля духовете.
Урок 1 2 юли 2022
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в. Какви предупреждения идват до християнските настойници по отношение на нашите нагласи и мотиви? 1 Йоан 2:15, 16
Йоан 2:15, 16 Направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;16 и на тия, които продаваха гълъбите, рече:
„Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.“

„Сатана постоянно поставя примамки пред Божиите избрани люде, за
да отклони умовете им от сериозното дело на подготовка за предстоящите
събития. Той е във всеки смисъл на думата измамник, опитен омаятел.
Дяволът покрива своите планове и уловки в светлина, заета от небето.
Той изкуси Ева да яде от забранения плод, като я накара да вярва, че ще
получи голяма полза от това. Сатана предвожда сътрудниците си към въвеждане на различни изобретения, патентни права и други начинания, за
да стане възможно адвентистите, устремили се към богатството, да паднат в изкушения, да се заплетат и да се прободат с множество скърби. Той
е постоянно буден, зает да пленява людете и чрез посредничеството на
светски хора постоянно да създава приятна възбуда, за да подтиква към
съединяване със света неподозиращите, които твърдят, че вярват в истината. Пожеланието на очите, желанието за възбуда и приятни забавления
е изкушение и капан за Божия народ. Сатана притежава много фино изплетени опасни мрежи, които са направени така, че изглеждат невинни, но
чрез тях той може умело да омайва Божия народ. В резултат на това съединяване със света вярата отслабва и средства, които би трябвало да се
влагат в делото на настоящата истина, биват прехвърлени на неприятелското войнство. Чрез тези реалистични средства Сатана хитро изпразва
касите на Божиите люде и поради тази причина Господното неодобрение
лежи над тях.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 472

Сряда

29 юни

4. ДОВЕРИЕ
а. Какво окръжава истинския християнски настойник? Псалм 32:10
Псалм 32:10 Много ще бъдат скърбите на нечестивия; но онзи, който
уповава на Господа, милост ще го окръжи.

б. Какви качества присъстват в един верен настойник на Господа?
Притчи 3:5, 6; Иов 23:12

Притчи 3:5, 6 Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя
разум. 6 Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.
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Йов 23:12 От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад; съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.

„Псалмистът казва: „Уповавай на Господа и прави добро; така ще населиш земята и ще се храниш с увереност“ (Пс. 37:3). „Уповавай на Господа“.
Всеки ден си има своето бреме, своите грижи и трудности; и как сме готови
да говорим само за нашите мъчнотии и изпитания, когато се срещаме! На
толкова много трудности позволяваме да ни безпокоят, на които всъщност
сами даваме място в сърцето си. На толкова много страхове и безпокойства се отдаваме, демонстрирайки, че ни потиска такъв голям товар от
грижи, щото човек би могъл да си помисли, че въобще нямаме един състрадателен и любещ Спасител, готов да чуе всички наши молби и да ни
бъде готова помощ във време на нужда.“ Пътят към Христа, с. 124
в. Опишете някои поуки от природата, които могат да дадат наставление на християнския настойник. Матей 6:25-30
Матей 6:25-30 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво
ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не
е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? 26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от
тях? 27 И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
28 И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как
растат; не се трудят, нито предат; 29 но казвам ви, че нито Соломон с
всичката си слава не се е обличал като един от тях. 30 Но ако Бог така
облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще
ли много повече да облича вас маловерци?

„Всяко нещо в природата, което служи така за живота в света, осигурява своя живот. „Давайте и ще ви се даде“ (Лука 6:38), е поуката,
която извличаме не само от Божието писано Слово, но и от природата.“
Възпитание, с. 109

„Погледнете лилиите“, казва Исус, „как растат“, как те, прониквайки от
студената тъмна земя, от тинята на речното корито, получават и разкриват аромата си. Кой би помислил за такава красота, когато гледа грубата
кафява луковица на лилията? Но когато скритият в нея живот от Бога се
развие по Негов знак под дъжда и слънчевата светлина, тогава хората се
удивляват на нейната прелест и красота. Точно така ще се развива Божият
живот и във всяка човешка душа, която се поддава на Неговото благодатно
действие, проявено към всички, подобно на дъжда в слънчевата светлина.
Чрез Божието слово се създават цветята и същото слово ще развие у теб
красотата на Неговия Дух.
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Божият закон е закон на любовта. Той ни е обкръжил с красоти, за да ни
поучи, че ние сме поставени на тази земя не само, за да копаем и строим
за себе си, да работим и да предем, но и за да правим чрез Христовата
любов живота красив, пълен с радост и приятен, както цветето чрез своята
прелест дава радост в живота на другите.“ Мисли от планината на блаженства-

та, с. 105, 106

Четвъртък

30 юни

5. БЛАГОДАРНОСТ
а. Какво прави християнският настойник, когато открие най-истинските богатства на универса? Лука 15:8, 9; 1 Солунци 5:18
Лука 15:8, 9 Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не
запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо докле я намери?
9 И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: „Радвайте
се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила.“
1 Солунци 5:18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за
вас в Христа Исуса.

„Забравяйки собствените си трудности и безпокойства, нека хвалим
Бога за благоприятния случай да живеем за слава на Неговото име. Нека
новите благословения от всеки нов ден събуждат хваление в сърцата ни за
тези знаци на нежната Му грижа. Когато сутрин отворите очите си, благодарете на Бога, че ви е опазил през нощта. Благодарете Му за Неговия мир
в сърцето ви. Нека сутрин, на обед и през нощта благодарност се издига
като благоуханен аромат към небето.“ Ревю енд херълд, 2 юни 1910
„Нямаме ли причина да говорим за Божията доброта и да разказваме
за Неговата сила? Когато приятелите са любезни към нас, ние считаме
за привилегия да им благодарим за любезността им. Колко много повече
трябва да го считаме за радост да отвърнем с благодарност на Приятеля,
който ни е дал всеки добър и съвършен дар! Тогава нека във всяка църква
култивираме благодарност към Бога. Нека обучим устните си да хвалят
Бога в семейния кръг.“ Моят живот днес, с. 170
б. За кое християнският настойник отдава най-голяма благодарност?
Псалм 119:14, 72, 127
Псалм 119:14, 72, 127 14 В пътя на Твоите изявления се радваха толкова,
Колкото във всичкото богатство… 72 Законът на Твоите уста е за мене
по-желателен от хиляди злато и сребро…127 Понеже аз любя Твоите заповеди повече от злато, даже от чисто злато.
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„Дадените на Израил славни възможности можеха да се осъществят
само чрез послушание на Божиите заповеди. Същото възвисяване на характера, същата пълнота на благословението – благословение на ума, душата и тялото, благословение на дома и нивите, благословение за този
и идващия живот – е възможно за нас само чрез послушание.“ Мисли от
планината на блаженствата, с. 187, 188

Петък

1 юли

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

Как можете да демонстрирате отдаденост на каузата на Евангелието?
Каква е описаната работа на един христиняски настойник?
Как вашето отношение се отразява на вземането на финансови
решения?
Какво е необходимо, за да поставите Бог напълно да контролира
вашите финанси?
Какво откривате, когато пресметнете вашите благословения?

Урок 1 2 юли 2022
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9 юли 2022 г.

Верният настойник
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Господи, Ти си мой дял; обещах се, че ще
пазя Твоите думи. (Псалм 119:57)
„Всичко, което притежаваме, нашите умствени и физически сили, всички благословения на настоящия и бъдещия живот, са ни дадени подпечатани с кръста на Голгота.“ Ревю енд херълд, 14 декември 1886

Препоръчвано четиво: Детско водителство, с. 77-86; Възпитание,

с. 144-147 ( Принципи и методи на работа – отначало до „поставени в света
да извършим делото, което Той ни възлага.“)

Неделя

3 юли

1. ДОВОЛСТВО
а. Какво съзнават християнските настойници за всичките си земни
притежания? Йов 1:21
Йов 1:21 И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна
там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

„Всичко принадлежи на Бога. Хората могат да не зачитат Неговите права. Докато Той изобилно ги дарява със Своите благословения, те могат
да употребяват Неговите дарове за тяхно собствено задоволяване, но ще
бъдат извикани да дадат сметка за настойничеството си.
Един настойник е свързан със своя господар. Той приема отговорностите на настойник и трябва да действа на мястото на господаря си, действайки така, както би действал неговият господар, ако той управляваше. Интересите на неговия господар стават негови. Постът на настойника е почтен
пост, защото господарят му има доверие в него. Ако по някакъв начин той
действа себелюбиво и използва за себе си преимуществата, които печели
като търгува с благата на своя господар, той изневерява на доверието,
което му е било възложено.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 187
б. Защо християнските настойници трябва да бъдат доволни от своите земни притежания, дори ако са малко? Псалм 37:16; Притчи 15:16;
1 Тимотей 6:8
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Псалм 37:16 Малкият имот на праведния е по-желателен от богатството на мнозина нечестиви.
Притчи 15:16 По-добро е малкото със страх от Господа, нежели много
съкровища с безпокойствие.
1 Тимотей 6:8 Като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.

„Ние мислим за Исус, Създателят на всички светове, и как Той дойде на
света като беден човек. Нямаше къде да положи глава. Така че бедността не
е позор. Грехът е позор.“ Материалите на Елън Г. Уайт от 1888 г., с. 1514 г.

Понеделник

4 юли

2. СПРАВЕДЛИВОСТ
а. Тъй като ние сме християнски настойници, какво трябва да бъде
отношението ни към нашите ближни и техните притежания? Второзаконие 16:19
Второзаконие 16:19 Да не изкривявяш съд, да не гледаш на лице, нито
да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите и превръща
думите на справедливите.

„В последния голям спорен въпрос между последователите на Христос
и силите на тъмнината Сатана предлага своите подкупи на мъже и жени.
Някои се продават на безценица; защото каква полза ще има човек, ако
спечели целия свят, а изгуби собствената си душа?“ Ръкописи, кн. 19, с. 243
„Трябва да изпитваме особен интерес, гледайки нещата на другите – не
да ги пожелаем, не да им намираме грешки, не да правим забележки относно тях и ги представяме в погрешна светлина, а да отдаваме стриктна
справедливост във всички неща на нашите братя и всички, с които имаме
каквито и да било отношения.“ Да мога да Го позная, с. 176
б. Какво иска Бог от нас да осъзнаем за злините от несправедливо
отношение? Второзаконие 24:17; Римляни 2:11
Второзаконие 24:17 Да не изкривяваш съдбата на чужденеца, нито на
сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог.
Римляни 2:11 Понеже Бог не гледа на лице.

„Бог не признава различията между отделните народности, раси и съ-
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словия. Той е Творец на цялото човечество. По сътворение всички хора
са от едно семейство и едно цяло чрез изкуплението. Христос дойде да
премахне стените на разделение, да отвори отделенията на храмовите
дворове, за да може всяка душа да има свободен достъп до Бога. Любовта Му е толкова всеобхватна, дълбока и пълна, че прониква навсякъде.
Заблудените от измамите на дявола и намиращите се под негово влияние
биват освобождавани от нея и поставяни до Божия трон, обиколен от дъгата на обещанието. За Христос няма евреин, нито грък, роб или свободен.“
Пророци и царе, с. 188

„Причината за всички разделения, раздори и различия се намира в отделянето от Христос. Христос е центърът, към Който всички трябва да бъдат
привлечени; защото колкото по-близо се приближаваме до центъра, толкова по-близо ще се сближаваме в чувства, симпатия, любов, прераствайки
в характера и образа на Исус. При Бог няма пристрастие. (. . .)
Синът на безкрайния Бог, Господарят на живота и славата, слезе в унижение в живота на най-низшите, за да не се почувства никой изключен от
Неговото присъствие. Той направи Себе Си достъпен за всички. Той не
избра малцина привилегировани, с които да общува, и да игнорира всички
останали.“ Да мога да Го позная, с. 99

Вторник

5 юли

3. ЧЕСТНОСТ
а. Какво благословение се дава на всички, които следват честността
във всичките си бизнес сделки? Притчи 10:9
Притчи 10:9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, а който изкривява
пътищата си ще се познае.

б. Какво трябва да свързва действията, думите и дори мислите на
християнския настойник? Притчи 12:5, 17; 14:2
Притчи 12:5, 17 Мислите на праведните са справедливи, А намеренията
на нечестивите са коварство… 17 Който диша истина възвестява правдата, а лъжесвидетелят - измамата.
14:2 Който ходи в правотата си, бои се от Господа; но опакият в пътищата си Го презира.

„Условията на нашето настойничество ни поставят в задължение не
само към Бога, но и към хората.“ Възпитание, с. 148
в. Как Господ счита онези, които са нечестни в бизнеса? Притчи 16:11;
20:10
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Притчи 16:11 Вярната теглилка и везни са от Господа, всичките грамове
в торбата са Негово дело.
20:10 Различни грамове и различни мерки, и двете са мерзост Господу.

„Това, което прави сделката честна или нечестна, почтена или непочтена, не са нито нейните мащаби, нито привидната ѝ незначителност. И чрез най-малкото отстъпление от правдивостта стъпваме на територията на неприятеля и това може крачка след крачка да ни доведе до
всякакви размери несправедливост. Огромна част от християните по света
разграничават религията от бизнеса си.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 315
„Един честен човек - честен според Христовата мярка - ще проявява непоколебима честност. Измамните мерки и фалшивите теглилки, които мнозина използват, за да постигнат онова, което желаят в света, са мерозст в
Божиите очи. Само че мнозина, които изповядват, че пазят Божиите заповеди, също си служат с фалшиви мерки и теглилки. Когато човек наистина
е свързан с Бога и спазва Закона Му в истина, неговият живот ще отразява
този факт, всичките му действия ще бъдат в съгласие с Христовите учения.
Няма да продава честта си за печалба. Принципите му ще бъдат положени
на сигурна основа и поведението му по светските въпроси ще бъде отражение на тези принципи. Непоколебимата честност блести като злато сред
шлаката и сметта на света. Измама, фалш и невярност могат да бъдат
замаскирани и скрити от човешките очи, но не и от Божиите. Ангели Божии,
които наблюдават развитието на характера и претеглят моралната стойност, записват в небесните книги всички дребни сделки, разкриващи характера. Ако в ежедневните си дела един работник е неверен и пренебрегва
работата си, светът няма да сбърка в преценката си, ако сравни стандарта
на неговата религия със стандарта на бизнеса му.“ Пак там, с. 290

Сряда

6 юли

4. СМИРЕНИЕ
а. Каква е наградата за скромния, смирен, кротък християнски настойник? Псалм 37:11; Притчи 22:4; Матей 18:4
Псалм 37:11 Но кротките ще наследят земята, и ще се наслаждават с
изобилен мир.
Притчи 22:4 Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.
Матей 18:4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.

„Върховна любов към Бога и безкористна любов един към друг, това е
най-добрият дар, който небесният Баща може да дари. Нека всички вярва-
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щи се приближават до Бога и един към друг, за да може Бог да се приближи
до тях. Никой човек не трябва да бъде издигнат като върховен. Никой човек не трябва да си въобразява, че е непогрешим, понеже е бил просветен
от Бог и използван от Него за привеждане на души към истината. Нашите
дарби са ценни само когато се използват като поверени от Бога таланти за
възвеличаване на истината. Този, чрез когото Бог работи, никога не трябва
да се превъзнася, никога да не се стреми да управлява. Като мъдър настойник, той трябва да върши работата си искрено и смирено. Трябва да
служи на Бога, като предава това, което е получил, като говори истината с
любов по ясен и решителен начин. По този начин той трябва да просветлява другите, като винаги помни, че само Бог може да въздейства на ума и
да очисти сърцето.“ Ръкописи, т. 21, с. 275
б. Какво трябва да характеризира всеки, който иска да бъде между
Божиите избрани? Притчи 29:23
Притчи 29:23 Гордостта на човека ще го смири, а смиреният ще придобие
чест.

„Любов, състрадание и нежност трябва да се изявяват сред нас.
Облечете се като Божии избрани с милост и доброта. Греховете, които
са били практикувани преди обръщането, трябва да бъдат премахнати
със стария човек. Новият човек в Христос Исус трябва да бъде облечен
в „благост, смирение на ума, кротост, дълготърпение“ (Колосяни 3:12).
Онези, които са възкръснали с Христос, за да ходят в нов живот, са
избраните от Бога. Те са свети на Господа и са признати от Него като
Негови възлюбени. Като такива, те са под тържествен завет да се различават, като показват смирение на ума. Трябва да се облекат в дрехи на праведност. Те са отделени от света, от неговия дух, от неговите
практики и трябва да разкрият, че се учат от Този, Който казва: „Аз съм
кротък и смирен по сърце“ (Матей 11:29). Ако съзнават, че са умрели с
Христос, ако спазят обета си при кръщение, светът няма да има сила да
ги привлече настрана, за да се отрекат от Христос. Ако живеят живота
на Христос в този свят, те са участници в божественото естество. Тогава,
когато Христос, Който е нашият живот, ще се яви, те също ще се явят с
Него в слава.” Пак там, т. 19, с. 236, 237

Четвъртък

7 юли

5. ПОСЛУШАНИЕ
а. Какви характеристики бяха показани на Йоан от Откровението, когато видя Божия народ в тези последни дни? Откровение 14:12
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Откровение 14:12 Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които
пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.

б. Къде намираме инструкции относно законните бизнес принципи?
Второзаконие 5:32; 25:13-15; Лука 11:28
Второзаконие 5:32 Да внимавате, прочее, да вършите така, както Господ вашият Бог ви заповяда; да се не отклонявате ни надясно ни наляво.
25:13-15 Да нямаш в торбата си различни теглилки, тежки и леки.14 Да
нямаш в къщата си различни ефи, голяма и малка.15 Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на
земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Лука 11:28 А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.

„Няма бранш на законна професия, за който Библията да не предлага
нужната подготовка. Нейните принципи на прилежност, честност, пестеливост, въздържание и чистота са тайните на истинския успех. Тези принципи,
както са изложени в книгата на Соломоновите притчи, съставляват едно
съкровище на практическа мъдрост. Къде другаде може да намери търговецът, занаятчията или директорът на каквото и да е предприятие по-добри
правила за себе си или за работниците си от тези, които се съдържат в тези
думи на мъдреца: (Притчи 22:29; 14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27; 20:3; 4:14;
6:28; 13:20; 18:24 цитирано) (…)
Колко много хора биха избегнали финансов фалит, ако бяха се вслушвали в предупрежденията, които тъй често се повтарят и подчертават в
Писанието. (…)
Това са принципи, с които е свързано благосъстоянието на обществото,
на предприятия от светски и религиозен характер. Тези принципи осигуряват имота и живота. За всичко онова, което допринася за доверието и
сътрудничеството между хората, светът е задължен на Божия закон, както
е даден в Неговото Слово, и както все още проличава, макар и мрачкаво, в
сърцето на хората.“ Възпитание, с. 144-146

Петък

8 юли

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

Как можеш да се задоволяваш със своите земни притежания?
Как трябва да се отнасяш към другите в твоите финансови сделки?
Какви благословения ще получиш, ако си честен във всичките си
сделки?
Как може смирението да се прояви в живота ми по практически начини?
Назовете някои ползи, свързани с финансовата честност.
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Побеждаване на лошите наклонности
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Защото, където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. (Яков 3:16)
„Безразлично дали го съзнаваме или не, ние сме настойници, снабдени
от Бога с дарби и способности и поставени в света да извършим делото,
което Той ни възлага.“ Възпитание, с. 147
Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 5, с. 233-238

Неделя

10 юли

1. ЗАВИСТ И СРОДНИ ГРЕХОВЕ
а. Обясни произхода на гордостта, завистта и амбицията за положение - и горчивите резултати. Исая 14:12-15
Исая 14:12-15 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как
си отсечен до земята, ти, който поваляше народите.13 А ти думаше в
сърцето си: „Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север,14 ще възляза над висотата на облаците, ще бъда
подобен на Всевишния.“15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до
най-долните дълбочини на рова.

„Гордостта и амбицията бяха подтикнали Луцифер да се оплаква от
Божието управление и да се старае да промени установения в небето ред.
След падението му неговата цел винаги е била да вдъхва в умовете на
хората същия дух на завист и недоволство, същата амбиция за пост и почести.“ Патриарси и пророци, с. 272
б. Опишете един плътски ум – кандидат за втората смърт. 1 Коринтяни 3:3; Римляни 8:6, 7; Яков 3:14, 15
1 Коринтяни 3:3 Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?
Римляни 8:6, 7 Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че
сме Божии чада. 17 И ако сме чада то сме и наследници, наследници на
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Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.
Яков 3:14, 15 Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината.15 Това не е мъдрост,
която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска.

„Ако отвориш сърцето си за завист и зломислие, Светият Дух не може да
пребивава в теб.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 165
в. Как завистта въздейства на личността и благосъстоянието ви? Йов
5:2; Притчи 14:30; 27:4
Йов 5:2 Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.
Притчи 14:30 Тихо сърце е живот на тялото, а разяреността е гнилост
на костите.
27:4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта?

„(Завистливият човек) пръска отрова, където отива, разделя приятели и
създава омраза и бунт против Бога и човека. Стреми се да накара другите
да го смятат за най-велик, но не като полага героични, себеотрицателни
усилия сам да постигне превъзходството, а като бездейства и омаловажава достойнството на другите, които са положили тези усилия.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 56

Понеделник

11 юли

2. АЛЧНОСТ В СЪРЦЕТО
а. В какъв смисъл алчността нарушава Божиите заповеди? Изход
20:17 Какво научаваме за този грях от опитността на Ахан? Исус Навин 7:20-26
Изход 20:17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената
на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито
осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Исус Навин 7:20-26 И Ахан в отговор на Исус каза: Наистина аз съгреших
на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така: 21 Когато видях
между користите една хубава вавилонска дреха, двеста сикли сребро, и
една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и, ето, те
са скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу. 22 Исус, прочее,

Урок 3 16 юли 2022

19

прати човеци, които се завтекоха в шатъра; и, ето, откраднатото беше
скрито в шатъра му, и среброто отдолу. 23 И взеха ги отсред шатъра и
донесоха ги при Исуса и при всичките израилтяни; и те ги положиха пред
Господа. 24 Тогава Исус и целият Израил с него взеха Ахан Заровия син,
със среброто, дрехата и златната плоча, и синовете му, дъщерите му,
говедата му, ослите му, овците му, шатъра му и всичко каквото имаше, и
заведоха ги в долината Ахор. 25 И рече Исус: „Защо си ни смутил? Господ
ще смути тебе днес.“ Тогава целият Израил уби Ахан с камъни, и изгориха
го с огън след като го убиха с камъни. 26 После натрупаха на него голяма
грамада камъни, която стои и до днес. Така се върна Господ от яростния
Си гняв. Затуй онова място се нарича и до днес долина Ахор.

„Смъртният грях, довел Ахан до падение, се корени в алчността, един
от най-често срещаните грехове, на който се гледа най-леко. Докато други
престъпления се откриват и наказват, колко рядко нарушаването на десетата заповед среща неодобрение! Величината на този грях и неговите
ужасни резултати са поуките от историята на Ахан.
Алчността е зло, което се разраства постепенно. Ахан бе развивал
желанието за печалба, докато то му стана навик и го обвърза с белезници,
които бе невъзможно да бъдат разкъсани. По времето, когато подхранваше този грях, той би се ужасил само при мисълта, че може да нанесе
бедствие на Израил; но сетивата бяха притъпени от греха и когато изкушението дойде, падна лесна плячка.
Не са ли подобни на този греховете, които и днес се поддържат въпреки
сериозните и изрични предупреждения? На нас ни е забранено да се отдаваме на алчност, както и на Ахан бе забранено да присвои заграбеното
от Ерихон. Бог е заявил, че това е идолопоклонство. Към нас е отправено
предупреждението: „Не можете да слугувате на Бога и на Мамона.“ „Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие!“ „…Всякаква нечистота или
сребролюбие да не се даже споменават между вас (…) (Кол. 3:5; Матей
6:24; Лука 12:15; Еф. 5:3). Ние имаме пред себе си страхотното осъждане
на Ахан, на Юда, на Ананий и Сапфира. А преди всички тях имаме осъждането на Луцифер, „сина на зората“, който пожела по-висок пост, загубвайки
завинаги блясъка и блаженството на небето. И въпреки всички тези предупреждения алчността изобилства.
Навсякъде се вижда нейната лепкава следа. Тя създава несъгласие и разпри в семейства, възбужда завист и омраза у бедните против
богатите; подбужда скъперничеството на богатите да потискат бедните.
И това зло съществува не само в света, но и в църквата.“ Патриарси и
пророци, с. 339

б. Какво трябва да бъде нашето отношение към онези, които са контролирани от духа на алчността? Ефесяни 5:5; 1 Коринтяни 5:11
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Ефесяни 5:5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист,
или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
1 Коринтяни 5:11 Но в действителност ви писах да се не сношавате с
някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.

в. Между кои други грешници алчните личности не ще бъдат допуснати в Божието царство? 1 Коринтяни 6:10
1 Коринтяни 6:10 Нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.

Вторник

12 юли

3. ЗЛОТО НА АЛЧНОСТТА
а. Когато завистта и алчността се вкоренят в сърцето, какво следва?
Йов 5:2-5
Йов 5:2-5 Наистина гневът убива безумния, и негодуването умъртвява
глупавия. 3 Аз съм виждал безумният като се е вкоренявал; но веднага съм
проклинал обиталището му. 4 Защото чадата му са далеч от безопасност. Съкрушават ги по съдилищата и няма кой да ги отърве. 5 Гладният
изяжда жетвата им, граби я даже изсред тръните; и грабителят поглъща
имота им.

„Писанията описват състоянието на света непосредствено преди Второто идване на Христос. Апостол Яков рисува алчността и подтисничеството,
които ще преобладават. Той казва: „Дойдете сега, вие богатите (…) Вие
сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на
жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята
разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте,
убихте праведния; и той не ви се противи“ (Яков 5:1-6). Това е съществуващата днес картина. Докато някои, упражнявайки всякакъв начин на
подтисничество и изнудване, натрупват колосални състояния, в същото
това време стоновете на нуждаещото се човечество се издигат пред Бога.“
Христови притчи, с. 99

б. Какъв е резултатът в случаите, където богатството егоистично е
задържано от лакоми собственици? Еклисиаст 5:13
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Еклисиаст 5:13 Има тежко зло, което видях под слънцето, именно, богатство пазено от притежателя му за собствената му вреда.

„Естественият, алчен, богат човек е придобил тези богатства, като угнетява наемника и се облагодетелства от хора, където може, и прибавя към съкровището си тук, което ще изяде плътта му като огън“ Духовни дарби, т. 2, с. 247
в. Как нечестивите хора разкриват какво има в сърцето и ума им?
Псалм 10:3
Псалм 10:3 Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
и сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.

„В своята слепота хората се хвалят с прогреса и просвещението си, но
пред очите на Всезнаещия се разкриват вътрешната им вина и поквара.
Небесните наблюдатели виждат земята изпълнена с насилие и престъпления. Богатствата се придобиват чрез всякакъв вид грабителство – ограбвани са не само хора, но и Бог. Човеците използват Неговите средства, за
да задоволяват собствения си егоизъм. Всичко, което могат да заграбят,
се поставя в услуга на алчността им. Сребролюбие и чувственост владеят
света. Хората високо са въздигнали ценностите на първия голям измамник. Те са го приели за свой бог и са пропити от неговия дух.“ Свидетелства
към църквата, т. 6, с. 17

Сряда

13 юли

4. ГОРДОСТ
а. Представата за гордост е високо ценена в този свят. Как Писанието
описва гордостта? Притчи 16:5
Притчи 16:5 Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, даже
ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.

б. Какво ще направи Господ на гордите? Притчи 15:25; 16:18, 19; Лука
18:14 Опишете какво беше показано на Господната служителка относно резултата от гордостта - и как това може да бъде избегнато.
Притчи 15:25 Господ съсипва дома на горделивите, а утвърдява предела
на вдовицата.
16:18, 19 Гордостта предшествува погибелта и високоумието - падането. 19 По-добре да е някой със смирен дух между кротките, нежели да дели
користи с горделивите.
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Лука 18:14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото
всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще
се възвиси.
„Видях, че Бог мрази гордостта и че всички горди и вършещите зло ще
бъдат плява, която ще изгори в идещия ден. Видях, че предстои третата
ангелска вест да действа като квас в много сърца, които изповядват, че
вярват в нея. Тя трябва да очисти тяхната гордост, себелюбие, алчност и
любов към света.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 122, 123

в. Вместо гордост, какво се вижда в живота на християнския настойник? Яков 4:6
Яков 4:6 Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

„Всички, които изучават живота на Христос и практикуват учението Му,
ще станат като Него. Тяхното влияние ще бъде като Неговото. Ще проявяват здрав характер. Ще бъдат установени във вярата и няма да бъдат
победени от дявола поради суета и гордост. Ще се стремят да вървят смирено по пътя на послушанието, вършейки Божията воля. Техният характер
ще упражнява влияние, което спомага за характера и здравословната чистота на Божието дело. (…)
В лицето на тези напълно духовно обърнати души светът има едно
свидетелство за освещаващата сила на истината върху човешкия характер. Чрез тях Христос прави известен на света Своя характер и Своята
воля. В живота на Христовите чада се разкрива благословението от служенето на Господа, а противното се забелязва в живота на хора, които не
пазят Неговите заповеди – има разделителна линия. Всички послушни на
Божиите заповеди са пазени от Неговата мощна сила сред покваряващото
влияние на престъпващите Неговия закон. От най-низшия поданик до заемащия най-висш доверен пост те са пазени от Божията сила чрез вяра в
спасението.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 127

Четвъртък

14 юли

5. ЛЮБОВ КЪМ ПАРИТЕ
а. Какво ще ви донесе любовта към парите? 1 Тимотей 6:10; Еклисиаст 5:10
1 Тимотей 6:10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към
което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха
себе си с много скърби.
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Еклисиаст 5:10 Който обича среброто не ще се насити от сребро, нито
с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.

„Библията не осъжда никой, че е богат, ако е придобил богатството си
честно. Не парите, а любовта към парите е коренът на всяко зло. Бог е
този, който дава на хората сила да придобиват богатство; и в ръцете на
този, който действа като Божи настойник, използвайки средствата си безкористно, богатството е благословение както за притежателя му, така и за
света. Но мнозина, погълнати от интереса си към светските съкровища,
стават безчувствени към претенциите на Бог и нуждите на своите ближни.
Те разглеждат богатството си като средство за прослава на себе си. Те
прибавят къща към къща и земя към земя; изпълват домовете си с лукс,
докато всички около тях са човешки същества в мизерия и престъпления,
в болести и смърт. Тези, които по този начин отдават живота си на служене
на себе си, развиват в себе си не качествата на Бог, а качествата на лукавия.” Постъпките на Великия Лекар, с. 142
б. Кой е върховният приоритет в живота на всеки верен настойник?
1 Коринтяни 2:2; Матей 6:33; Лука 9:25
1 Коринтяни 2:2 Защото бях решил да не зная между вас нищо друго,
освен Исуса Христа, и то Христа разпнат.
Матей 6:33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и
всичко това ще ви се прибави.
Лука 9:25 Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?

„Когато грешникът достигне кръста и погледне нагоре към Този, Който
умря, за да го спаси, той може да се зарадва с пълна радост; защото греховете му са простени. Коленичил пред кръста, той е достигнал най-високото
място, до което човек може да достигне.” Ревю енд Хералд, 29 април 1902

Петък

15 юли

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

Как завистта ще повлияе на вашето настойничество?
Какъв вид общуване трябва да имате с хора, които не следват
принципите на християнското управление?
Какъв е резултатът от един алчен живот?
Какво трябва да бъде в основата на вашите финансови решения?
Обясни опасностите да бъдем обсебени от материални благи?
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Побеждаване на лошите наклонности (II)
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: А посеяното между тръните е онзи, който
чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден. (Матей 13:22)
„Всички обичащи парите като теб един ден ще извикат с горчивина и
болка: „О, колко измамно е богатството! Продал съм душата си за пари!“
Свидетелства към църквата, т. 3, с. 524

Препоръчвано четиво: Съвети към домоуправители, с. 92-97

Неделя

17 юли

1. ИЗМАМА
а. Как Сатана често извращава сърцето и устата на хора, които искат
да се възползват нечестно в бизнес сделки? Еремия 6:13; Деяния 5:3, 4
Еремия 6:13 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато убитите им лежат
между идолите им около жертвениците им, на всеки висок хълм, по високите върхове на планините, под всяко зелено дърво и под всеки гъстолист
дъб, на мястото гдето принасяха благоухание на всичките си идоли.
Деяния 5:3, 4 А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти,
да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? 4 Догдето
стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли
парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си
излъгал човеци, но Бога.

б. Как Давид и Соломон се стремяха да се освободят от измамни устни? Псалм 101:7; Притчи 30:8 (първа част)
Псалм 101:7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
Притчи 30:8 (първа част) Отдалечи от мене измамата и лъжата…

в. Тъй като християнските настойници трябва често да са в контакт с
измамни хора, каква молитва трябва да се издига към небето? Псалм
43:1 (последна част)
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Псалм 43:1 (последна част) …Избави ме от измамлив и несправедлив човек.
г. Как Бог често допуска един измамлив човек да стане жертва на собствените си измами? Псалм 7:14-16

Псалм 7:14-16 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие, зачна нечестие и роди лъжа. 15 Изкопал е ров и направил го дълбок. Но той сам ще
падне в ямата, която направи. 16 Нечестието му ще се върне на самата
негова глава и насилието му ще слезе на самото негово теме.

Понеделник

18 юли

2. НЕЧЕСТНОСТ
а. Опишете дълбочината на злото, което се случва, когато увреждаме
репутацията на други - и как Бог го вижда. Притчи 6:12-19
Притчи 6:12-19 Човек нехранимайко, човек беззаконен, е оня който ходи
с извратени уста, 13 намигва с очите си, говори с нозете си, дава знак с
пръстите си, 14 който има извратено сърце, непрестанно крои зло, сее
раздори. 15 Затова погубването му ще дойде внезапно; изведнъж ще се
съкруши, и то непоправимо. 16 Шест неща мрази Господ, даже седем са
мерзост за душата Му: 17 надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, 18 сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бърже
тичат да вършат зло, 19 неверен свидетел, който говори лъжа, и оня,
който сее раздори между братя.

„Мислим с ужас за човекоядците, които се гощават с топлата и трепереща плът на своята жертва, но дали резултатите от такава практика са
по-ужасни от агонията и разрушението, причинени от погрешното представяне на нечии подбуди, от опетняването на нечие добро име и оклеветяването на характера? (…)
Духът на критикарството и клеветата е едно от специалните средства
на Сатана да сее разногласия и борби, да разделя приятели и да отслабва
доверието на мнозина в истинността на нашата вяра.
Който сее семена на недоверие, помага на врага. Човекът е склонен да
говори остри думи. Отдаващите се на тази склонност отварят вратата на
Сатана, който влиза в сърцата им и ги подбужда непрекъснато да си спомнят за слабостите на другите. Такива хора насочват вниманието си към
грешките, занимават се с тях, отбелязват недостатъците на отделни лица
и говорят неща, които често накърняват доверието в хора, всъщност извършили най-доброто, за да изпълнят своя дълг като сътрудници на Бога.
Често семена на недоверие се сеят от този, който мисли, че е трябвало да
бъде предпочетен, но не е.“ Дом и семейство, с. 411
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б. Как Господ счита онези, които са нечестни в своите финансови
сделки? Второзаконие 27:17-19; Притчи 11:1
Второзаконие 27:17-19 Проклет, който премести междите на ближния
си. И всичките люде да кажат: Амин!18 Проклет, който отбие слепия от
пътя. И всичките люде да кажат: Амин! 19 Проклет, който изкриви съда
на пришелеца, на сирачето и на вдовицата. И всичките люде да кажат:
Амин!
Притчи 11:1 Неточни везни са мерзост Господу; а точни грамове са угодни Нему.

„Сметките на всяко предприятие, подробностите на всяка сделка биват
проверявани от невидими ревизори, представители на Онзи, Който никога
не прави компромис с неправдата, не затваря очите Си пред злото и не
замълчава кривото. (…)
Божият закон осъжда всеки престъпник. Човек може да не обръща
внимание на гласа, може да се опитва да заглуши предупреждението,
обаче ще е напразно, защото то го преследва, издига гласа си, за да бъде
чуто, и нарушава мира му. Ако не бъде прието, то го гони до гроб и в съда
ще свидетелства против него. Като неугасим огън, то унищожава в края и
душата и тялото му.“ Възпитание, с. 154, 155
в. Какво ще стане с това, което е придобито нечестно? Притчи 13:11;
15:27; 21:6
Притчи 13:11 Богатството придобито чрез измама ще намалее, а който
събира с ръката си ще го умножи.
15:27 Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете
ще живее.
21:6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; които
ги търсят, търсят смърт.

„Никои търговски сметки или планове в живота не могат да бъдат добри
и пълни, ако обхващат само кратките години на настоящия живот и не вземат никакви мерки за безкрайното бъдеще.“ Пак там

Вторник

19 юли

3. НЕСПРАВЕДЛИВОСТ
а. Как сме предупредени да избягваме пристрастие в отношенията си
с другите? Левит 19:15
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Левит 19:15 И в петата година яжте плода му, за да ви се умножава раждането му. Аз съм Господ вашият Бог.

„Не проявявайте пристрастие към един или повече и пренебрежение
към други от братята си, понеже не са ви приятни. Внимавайте да не се
отнасяте грубо с онези, които смятате, че са направили грешки, докато
други, по-виновни и по-заслужаващи порицание, които трябва да бъдат
строго порицани за нехристиянското си поведение, биват поддържани и
третирани като приятели.“ Ревю енд херълд, 12 март, 1895
„Всеки трябва да стои на жребието си и на мястото си, като си върши
работата. Всеки човек между вас трябва да извърши пред Бог работа за
тези последни дни, която е благородна, свята и важна. Всеки трябва да
носи тежестта на своята отговорност. (. . .) Никой от вас не трябва да се
страхува от другия, че да не би другият да заеме най-високото място. Всеки трябва да бъде третиран без пристрастие и без лицемерие.” Християнско
ръководство, с. 39

б. Какво прави християнският настойник, когато се занимава с групи
в неравностойно положение? Псалм 82:2-4
Псалм 82:2-4 До кога ще съдите несправедливо и ще лицеприятелствувате към нечестивите? 3 Съдете справедливо сиромаха и сирачето. Отдавайте правото на оскърбения и бедния. 4 Избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите.

„Бог желае народът Му да не допуска бедните и нещастните да бъдат
потискани. Ако чупят всеки хомот, освобождават насилваните и проявяват
всеотдайност и загриженост към нуждаещите се, тогава обещаното благословение ще е тяхно. Ако в църквата има хора, които спъват слепия, би
трябвало да им се въздаде справедливо. Бог ни е поставил като покровители на незрящите, немощните, вдовиците и сираците. Препънката, за
която се говори в Божието слово не е някакво дърво, поставено пред нозете на слепия, за да се препъне, а много повече. Става въпрос за действията, с които се вреди на недъгавия брат, работи се против него или му се
пречи да се замогне.
Човекът, който е сляп, беден и болен и прави всички възможни усилия
да си помогне, за да не зависи от другите, трябва да бъде насърчаван от
братята си по всякакъв начин. Онези, които твърдят, че са негови братя,
чиито сетива са здрави, които не са зависими от никого, но забравят за
задълженията си към слепия и при това го тормозят и му пречат да върви
напред, вършат нещо, за което трябва да се покаят пред Бога, за да бъдат
отново молитвите им приети от Него. Божията църква, допуснала нещастният брат да бъде наскърбен, ще бъде виновна за грях, докато не направи
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всичко по силите си да поправи злината.“ Свидетелства към църквата, т. 3,
с.1 199

Сряда

20 юли

4. ИЗБЯГВАНЕ НА ЛОША КОМПАНИЯ
а. Докато Господ е нашият велик Съветник, от кого можем да търсим
съвет на тази земя? Притчи 13:20
Притчи 13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.

„Единственият безопасен курс за младите е да общуват с чистото, святото и по този начин естествените склонности към злото ще бъдат държани под контрол. Избирайки за свои другари, такива, като страх от Господа,
те рядко ще бъдат невярващи в Божието Слово, приемащи съмнения и неверие. Силата за добро на един наистина последователен пример е много
голяма.” В небесните места, с. 172
б. Какво трябва да имаме предвид относно личности, които не са в
хармония с принципите на християнското настойничество? Притчи
14:7; 2 Солунци 3:6
Притчи 14:7 Отмини безумния човек, щом си узнал, че той няма разумни
устни.
2 Солунци 3:6 Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус
Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по
преданието, което сте приели от нас.

„Нека младежите да избират влиянието на мъже и жени с лоши принципи и практики и да се свързват с тях (. . .) и ще се осквернят. Тихите и
несъзнателни влияния вплитат техните чувства в живота им, стават част от
самото им съществуване и те вървят по самия ръб на пропастта и не усещат опасност. Научават се да обичат думите на ласкателния език, сладките думи на измамника и са неспокойни, смутени и нещастни, освен ако
не бъдат възнасяни от нечие ласкателство. (. . .) Да се ходи в съвета на
нечестивия е първата стъпка към това да застанеш в пътя на грешниците
и да седиш в събранието на присмивателите.” Пак там
„Погрешно е християните да общуват с хора със свободен морал. Близкото ежедневно общуване, което отнема от времето, без да допринася
дори и в най-малка степен за силата на интелекта или морала, е нещо
опасно. Ако моралната атмосфера около дадена личност не е чиста и свя-
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та, а е опетнена от поквара, онези, които я вдишват, ще открият, че това
се отразява почти незабележимо върху ума и сърцето, като ги трови и унищожава. Опасно е да си свързан с хора, чиито умове са по природа склонни към низкото. Бавно и неусетно онези, които са по природа съвестни и
обичат чистотата, ще паднат до същото ниво, ще станат съучастници и
ще симпатизират на слабоумието и моралната низост, които са постоянно
пред очите им.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 122, 123

Четвъртък

21 юли

5. БЕЗПОЛЕЗНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА БОГАТСТВА
а. Колко от нашите земни богатства запазваме, когато умрем? Псалм
49:16, 17; Еклисиаст 5:13-15; 1 Тимотей 6:7
Псалм 49:16, 17 Не бой се, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му; 17 защото, когато умре няма да вземе със себе си нищо,
нито ще мине славата му на друг подир него.
Еклисиаст 5:13-15 Има тежко зло, което видях под слънцето, именно, богатство пазено от притежателя му за собствената му вреда. 14 И онова
богатство се изгубва чрез зъл случай, и не остава нищо в ръката на
сина, когото е родил. 15 Както е излязъл из утробата на майка си, гол
ще отиде пак, както е дошъл, без да вземе нещо от труда си, за да го
занесе в ръката си.
1 Тимотей 6:7 Защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо.

б. Какво можем да вземем със себе си във великия съд на човечеството? Матей 16:26; Притчи 11:4; Исая 31:7
Матей 16:26 Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а
живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?
Притчи 11:4 В ден на гняв богатството не ползува, а правдата избавя
от смърт.
Исая 31:7 Защото в оня ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли
и златните си идоли, които вашите ръце направиха, за грях вам.

„Тогава изкупените ще бъдат посрещнати в дома, който Исус е приготвил за тях. Там техни другари няма да бъдат грешниците от земята лъжци, идолопоклонници, развратници и неверници. Те ще общуват с хора,
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победили Сатана и чрез Божията благодат изградили съвършени характери. Всяка греховна наклонност, всяко несъвършенство, което тук ги е
измъчвало, там ще бъде премахнато чрез кръвта на Христос и ще им бъдат подарени превъзходството и блясъкът на Неговата слава, които далеч
превишават блясъка на слънцето. А моралната красота и съвършенството
на Христовия характер ще се излъчват от тях със сила, много по-голяма от
този външен блясък. Те са без петно пред Великия бял престол и споделят
достойнството и привилегиите на ангелите.
Предвид на това славно наследство, което може да бъде негово, “какво
ще даде човек в замяна на живота си?” Той може да е беден и все пак да
носи в себе си такова богатство и достойнство, каквито светът никога не
би могъл да му даде. Изкупената и очистена от греха душа, посветена с
всичките си благородни сили на службата за Бога, притежава изключителна стойност. На небето в присъствието на Бога и святите ангели царува
възвишена радост дори за една единствена душа радост, която се излива
в песни на свят триумф!“ Пътят към Христа, с. 129

Петък

22 юли

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

Какви са резултатите от измамната връзка?
Как нечестността се отразява на този, който измамва?
Как християнските настойници се отнасят към другите във финансовите си отношения?
Кой е финансовият съветник на християнския настойник?
Кое трябва да ни напомня за временното естество на материалното богатство?
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Благословението от работата
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И Господ Бог взе човека и го засели в
Едемската градина, за да я обработва и да я пази. (Битие 2:15)
„Истинската слава и радостта от живота намират само работещите мъж
и жена. Трудът носи своята награда и сладка е почивката, придобита чрез
умората от един добре употребен ден.“ Християнско въздържание и библейска

хигиена, с. 98

Препоръчвано четиво: Вест към младите, с. 125-128 51. Практическо
обучение)

Неделя

24 юли

1. ТРУД
а. Какво милостиво беше дадено на човечеството при сътворението?
Битие 2:15
Битие 2:15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да
я обработва и да я пази.

„Бог определи труда като благословение за човека, да занимава неговия ум, да укрепва тялото му, да развива способностите му. В умствената
и физическата дейност Адам намираше едно от най-големите удоволствия
на своето свято съществувание. И когато в резултат на непослушанието
си бе изгонен от красивия дом и принуден да се бори с упоритата почва,
за да припечелва всекидневния си хляб, същият този труд, макар и много
по-различен от приятното занимание в градината, беше една застраховка
против изкушението и извор на щастие. Но които гледат на работата, дори
на уморителната и носеща мъка работа, като на проклятие, подхранват заблуда. Богатите често се отнасят с презрение към класите на трудещите
се; но това отношение е в противоречие с Божията цел при сътворението на човека. Какво са притежанията и на най-богатите в сравнение
с наследството, дадено на царствения Адам? Но въпреки това Адам
не трябваше да бездейства. Нашият Създател, Който знае в какво се
състои щастието на човека, определи работата на Адам. Истинската
радост в живота намират само работещите мъже и жени.“ Патриарси и
пророци, с. 20
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б. Каква част от труда на една мъдра личност принадлежи на нея?
Еклисиаст 3:13
Еклисиаст 3:13 И още всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от
доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога.

Понеделник

25 юли

а. Назовете един жизнено важен аспект на четвъртата заповед? Изход
20:9
Изход 20:9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела…

„Религията, която изповядваш, те задължава да използваш времето
на шестте работни дни в труд, така както те задължава да почиваш в събота. Не си прилежен в работата. Часове, дни, даже и седмици минават,
без да извършиш нещо значимо. Най-добрата проповед, която можеш да
изнесеш пред хората, би била да реформираш решително живота си и да
спечелиш средства за семейството си. Апостолът казва: „Но ако някой не
се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата
и от безверник е по-лош (1 Тим. 5:8).“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 173
„Лентяйството и безделието не са плодове на християнското дърво.“
Детско водителство, с. 54

б. Как християнските настойници вършат работата си? Колосяни 3:23
Колосяни 3:23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци.

„Пътят на труд, определен за обитателите на земята, може да бъде
труден и уморителен, но е почетен от следите на Изкупителя и този, който
следва по този свещен път, е в безопасност. Чрез наставление и пример
Христос удостои полезния труд. От най-ранните Си години Той живя живот
на труд. По-голямата част от Своя земен живот прекара в прилежен труд в
дърводелската работилница в Назарет. В облеклото на обикновен работник Господарят на живота крачеше по улиците на малкия град, в който живееше, отивайки и връщайки се от скромния Си труд. Служебни ангели Го
придружаваха, докато Той вървеше рамо до рамо със селяни и работници,
непризнат и непочетен.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 276
„Не трябва да пренебрегвате дълга, който лежи директно на пътя ви; но
трябва да използвате малкото благоприятни случаи, които се отварят око-
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2. ЗАПОВЕДТА ЗА РАБОТА

ло вас. Трябва да продължите да вършите всичко възможно в по-малките
дела на живота, като поемате сърдечно и вярно работата, която Божието
провидение ви е определило. Колкото и малка да е, трябва да я вършите
с всичкото усърдие, с което бихте вършили по-голяма работа. Вашата
вярност ще бъде одобрена в небесните доклади.“ Знамения на времето, 16
юни 1890 г.

в. Освен да научим децата си да работят и да бъдат трудолюбиви, на
какъв друг аспект на настойничеството трябва да ги научим в началото на живота? Притчи 3:9
Притчи 3:9 Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия
доход

Вторник

26 юли

3. СЕМЕЙНАТА ФИРМА
а. Кога християнските настойници трябва да започнат обучението си?
Второзаконие 6:7
Второзаконие 6:7 И на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да
говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и
когато ставаш.

„Възпитаването на детето за добро или зло започва в най-ранните му
години. Децата трябва да бъдат научени, че са част от семейната фирма.
Трябва да бъдат възпитани да изпълняват своята част в дома. Не трябва
да продължаат да чакат, по-скоро трябва да облекчат бремето на бащата и
майката. Като порасналите по-големи деца трябва да помагат да се грижат
за по-малките членове на семейството. Майката не бива да се изтощава,
като върши работа, която децата могат и трябва да вършат.“ Ръкописи, 10,
с. 206, 207

б. Как могат родителите да научат децата си на принципите на работа
и задълженията на живота? Притчи 22:6
Притчи 22:6 Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не
ще се отклони от него, дори когато остарее.

„В домашното училище децата трябва да бъдат научени как да изпълняват практически задълженията на ежедневния живот. Докато са още малки, майката трябва да им дава някаква малка задача да вършат всеки ден.
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Ще ѝ отнеме повече време, за да ги учи, отколкото сама да го направи;
но нека не забравя, че тя трябва да положи основата за техния характер, изграждайки полезността. Нека помни, че домът е училище, в което
тя е главният учител. Тя е, която трябва да научи децата си как бързо и
умело да изпълняват домашните задължения. Колкото е възможно по-рано в живота трябва да бъдат обучени да споделят тежестите на дома. От
детството момчетата и момичетата трябва да бъдат научени да носят все
по-тежки и все по-тежки бремета, като интелигентно помагат в работата на
семейната фирма.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 122

Притчи 19:15 Леността хвърля в дълбок сън и бездейна душа ще гладува.

„Там, където има изобилие от безделие, Сатана работи с изкушенията
си, за да развали живота и характера.“ Младежки наставник, 18 октомври 1894

Сряда

27 юли

4. НЕПРАВИЛНА ПОЧИВКА
а. Какъв е съветът за онези, които не изпълняват Божията заповед в
четвъртата заповед да работят шест дни - вместо това да изберат да
почиват в шестте обикновени дни от седмицата? 2 Солунци 3:10
2 Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не
иска някой да работи, той нито да яде.

„Бог е дал на хората шест дни, в които изисква да работят и да вършат
личните си дейности.“ Патриарси и пророци, с. 203
„Божието слово заявява, че ако човек не иска да работи, не трябва и да
яде (2 Сол. 3:10). Господ не изисква от трудолюбивия човек да подкрепя
безделието. Мнозина са в нищета и недоимък, защото пилеят време и не
полагат старание да помислят за нуждите си. И ако те не поправят тези
грешки, всичко направено в тяхна полза би било напразно.“ Христови прит-
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в. Какъв е неизбежният резултат от ленността? Притчи 19:15

чи, с. 146

„На такива, които са се заели с подобряването си, трябва да се дадат
занимания. Никой, който може да работи, не бива да мисли, че трябва да
очаква даром храна, облекло и подслон. Както заради самите тях, така и
заради техните околни трябва да се намери средство, с което те да предложат нещо в замяна на онова, което получават. Това ще допринася за
тяхното себеуважение и за чувството им на една благородна независимост. Освен това, телесните и умствените занимания с полезна работа са
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от голямо значение като защита срещу изкушението.“ По стъпките на Великия

Лекар, с. 113

„Навиците на безделие и нехайство, допуснато в светската работа, ще
бъдат пренесени и в религиозния живот, а те правят човека непригоден да
извършва каквото и да било служене за Бога. Мнозина, които чрез усърдна
дейност можеха да са благословение за света, са се съсипали поради безделие. Липсата на приложение и на устойчиво намерение отваря вратата
за хиляди изкушения. Лошите другари и порочните навици развращават
ума и душата и резултатът е разруха за този и за бъдещия живот.
Каквато и да е посоката на работата, в която сме заети, Божието слово
ни учи да сме „нелениви в усърдието, пламенни по дух, като служим на
Господа“. „Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го“. „Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството, слугувайте на Господа Христа“ (Римл. 12:11; Екл. 9:10; Кол. 3:24).“
Христови притчи, с. 213, 214

Четвъртък

28 юли

5. „НЕГОВАТА ПОЧИВКА“ (ЕВРЕИ 4:1)
а. Кога Господ установи Своя ден за почивка за човечеството? Битие 2:2 Как Господ потвърди Своята първоначална институция? Марк
2:27, 28
Битие 2:2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал,
на седмия ден Си почина от всичките дела, които беше създал.
Марк 2:27, 28 И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за
съботата; 28 така щото Човешкият Син е господар и на съботата.

„Сам Бог отмери първата седмица като образец за следващите седмици до края на времето. Като всяка друга, тя се състоеше от седем буквални
дни. Шест дни бяха употребени в работата по сътворението. На седмия
ден Бог си почина и тогава благослови този ден и го отдели като ден на
почивка за човека.” Християнско възпитание, с. 190
б. Как се подготвяте за това, което Господ нарича „Моите съботи“ или
„Моята почивка“ (Изход 31:13; Евреи 4:5)? Марк 15:42; Лука 23:54, 56
Изход 31:13 Говори тъй също на израилтяните, казвайки: „Съботите Ми
непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките
поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам.“
Евреи 4:5 А пък на това място: „Няма да влязат в Моята почивка“.
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Марк 15:42 И когато вече се свечери, то понеже беше приготвителен
ден, сиреч срещу събота…

„Нека подготовката за съботата бъде завършена в петък. Проверете
дали всичките ви дрехи са приготвени и всичката храна - сготвена. Излъскайте обувките си и се изкъпете. Възможно е да го постигнете. Ако го превърнете в свое правило, ще успеете. Съботата не е дадена за приготвяне
на тоалети, за готвене на храна, за търсене на удоволствия или за някакво
друго светско занимание. Преди залез на слънцето нека всяка светска работа бъде оставена на страна и всяко светско четиво - скрито от погледа.
Родители, обяснете на децата си какво правите и с каква цел, и нека те
споделят с вас подготовката за спазването на съботата според заповедта.“
Свидетелства за църквата, кн. 6, стр. 355, 356

„Онези, които пренебрегват да се приготвят за съботата на шестия ден
и които готвят храна в събота, нарушават четвъртата заповед и са нарушители на Божия закон“ Духовни дарби, т. 3, с. 253, 254

Петък

29 юли

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

Каква е целта на труда?
Коя част от четвъртата заповед често се пренебрегва?
Кога трябва да започнем да ценим труда?
Какво става, ако не сме продуктивни през седмицата?
Опиши естеството на почивката на християнина в Божия свят ден.

Урок 5 30 юли 2022
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Лука 23:54, 56 И беше приготвителен ден, и съботата настъпваше. 55 И
жените, които бяха дошли с Него от Галилея, вървяха изподире и видяха
гроба и как беше положено тялото Му. 56 И като се върнаха, приготвиха
аромати и миро; и в съботата си почиваха според заповедта.

6 АВГУСТ 2022 г

Дарения от първата събота

за Образователния отдел към ГК
Сега, повече от всякога, има нужда да
инвестираме във възпитанието и обучението на нашите деца. Атакувани от всеки ъгъл от нещата на този свят, става все
по-трудно да ги защитим от коварствата
на врага. Това, което някога беше ограничено в неговата достъпност, сега буквално се свързва с нашите деца чрез „умни“ телефони (смартфони) и други
устройства. Как можем да бъдем подготвени за делото на евангелизацията, когато нашите собствени деца не могат да бъдат подготвени за това?
„Истинското възпитание е обучение за мисионска служба. Всеки син
и дъщеря на Бога са призвани да действат за Господа. Призвани сме за
служба на Бога и на съчовеците си и целта на нашето образование трябва
да бъде да ни направи способни за тази задача.“ По стъпките на Великия

Лекар, с. 270

През това пандемично време много родители станаха много по-наясно
с това как децата им да се възпитат и образоват. Мнозина осъзнаха колко
голямо влияние оказва училището върху децата им и те поискаха материали, които да им помогнат да ги обучат за чест и слава на Бога. Образователният отдел на Генералната конференция е в процес на създаване на
цялостна учебна програма от детска градина до 12 клас с тази цел като
фокус. В сътрудничество с нашите преподаватели и с различните унии и
полски конференции, работата по изготвянето на тази учебна програма е
в ход.
Проектът изисква време, ресурси и персонал. Участниците трябва да
са квалифицирани в образованието и в областта на обучението, за която
подготвят своите учебници и работни тетрадки. Вашата подкрепа ни дава
възможност да подготвим материали с най-високо качество, така че учениците, които ги използват в нашите училища и домашни училища, да бъдат
„квалифицирани за полезност в този живот и за служба на Бога през цялата вечност.“ Съвети към родители, учители и ученици, с. 495
Този проект е по-голям от сумите, с които разполагаме. Нуждаем се
от вашия щедър принос, за да направим три неща: да подготвим материалите, да преведем материалите и да ги направим достъпни и на разположение на места с бедност, където достъпът до този материал е извън
техните финансови възможности. Да, проектът е голям, но си заслужава.
С вашата щедра подкрепа ще създадем материали от математика до език
и социални науки, които ще подготвят най-младите сред нас да предадат
евангелското послание по целия свят.
Образователен отдел към Генералната конференция
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Активен и способен

„Истинското щастие се намира само в това да си добър и да правиш
добро. Най-чистото, най-висше удоволствие идва за онези, които вярно
изпълняват определените им задължения. Никой честен труд не е унизителен.” Младежки наставник, 5 декември 1901 г.
Препоръчвано четиво: Възпитание, с. 291-303 (Делото на живота)

Неделя

31 юли

1. ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ
а. Как Писанието възхвалява полезното занимание? 2 Солунци 3:11, 12
2 Солунци 3:11, 12 Понеже слушаме, че някои постъпвали безчинно между
вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и
да ядат своя си хляб.

„Земните неща са по-тясно свързани с небето и са по-пряко под надзора на Христос, отколкото мнозина осъзнават. Всички правилни изобретения и подобрения имат своя източник в Него, Който е чуден в съвет и
превъзходен в действие. Умелото докосване на ръката на лекаря, неговата сила, нерви и мускули, неговото знание за деликатния механизъм на
тялото е мъдростта на божествената сила, която трябва да се използва в
полза на страдащите. Умението, с което дърводелецът използва своите
инструменти, силата, с която ковачът прави наковалнята да звъни, идват
от Бог. Каквото и да правим, където и да сме поставени, Той желае да контролира умовете ни, за да можем да вършим съвършена работа.“ Съвети за
родители, учители и ученици, с. 277

б. Назовете едно от най-лошите проклятия за обществото и едно от
най-големите благословения. 2 Солунци 3:10; Притчи 10:16
2 Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не
иска някой да работи, той нито да яде.

Урок 6 6 август 2022
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ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Всичко, което ръката ти намери да прави
според силата ти, направи го; защото в гроба, където отиваш, няма
работа, нито умисъл, нито знание, нито мъдрост.” (Еклисиаст 9:10)

Притчи 10:16 Заплатата на праведния е за живот, а благоуспяването на
нечестивия е за грях.

„Една от най-сигурните защити срещу злото е полезното занимание,
докато безделието е едно от най-големите проклятия, защото порокът,
престъпността и бедността следват след него. Полезните членове на обществото са тези, които са винаги заети, които се заемат с радост за ежедневните си задачи.“ Пак там, с. 275

Понеделник

1 август

2. ПРИЕМЛИВА СЛУЖБА
а. При избора на професия кои фактори трябва да се вземат предвид? Как нашите способности определят мястото ни в живота? Посочете примери. Филипяни 2:14, 15
Филипяни 2:14, 15 Вършете всичко без роптание и без препиране, за да
бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.

„Колко много работници, заемащи скромни постове в живота, са постигали резултати, на които и царе биха завидели, поради това, че са пуснали
в действие влияния за благословение на света! (…)
Мястото, което ни се определя да заемем в живота, се определя
от нашите способности. Не всички достигат същото развитие или изпълняват с еднакво умение същата работа. Бог не очаква от исопа да
достигне размерите на кедъра или маслината, нито маслината – височината на стройната палма. Но всеки трябва да се стреми да се издигне
дотолкова, доколкото му позволява съединението на неговите сили с
божествените.
Мнозина не стават това, което биха могли да станат поради факта, че
не използват криещите се в тях сили. Те не се възползват от божествената сила, така както биха могли да сторят това. Мнозина не се отдават на
онази служба, в която биха могли да постигнат отлични успехи. Стремейки
се към по-голяма слава или по-приятно занимание, те полагат усилия за
неща, за които не са годни. Много хора, които са надарени да изпълняват
известна служба, се отдават на съвсем друго занимание; и такъв, който
би могъл да е отличен земеделец, занаятчия, болногледач, не изпълнява
достатъчно добре службата на проповедник, адвокат или лекар. От друга
страна, има и такива, които биха могли да заемат отговорни постове, обаче поради липса на енергия, прилежание и постоянство, се задоволяват с
някое по-леко занятие.
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Ние трябва да се придържаме повече в Божия план за живота.
Да изпълняваме най-добросъвестно работата, която лежи най-близо до
нас, да предоставяме пътищата си на Бога и да внимаваме на упътванията на Неговото провидение – това са правила, които гарантират успех при
избиране на професия.“ Възпитание 297, 298

Евреи 6:10 Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и
още служите на светиите.

„Чистата, осветената любов – такава, каквато Христос е показвал по
време на своето служене – е като свято благоухание. Подобно на счупения
съд с мирото на Мария, тя изпълва всичко със своя аромат.“ Свидетелства
към църквата, т. 6, с. 75

Вторник

2 август

3. РАБОТНА ЕТИКА
а. Независимо от нашата специфична професия, каква трябва да
бъде нашата цел по отношение на работата ни? 1 Коринтияни 3:12-14;
2 Солунци 2:17
1 Коринтияни 3:12-14 И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква
е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и
самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Този, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
2 Солунци 2:17 Да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело
и слово.

„Бог няма да сложи Своя подпис върху работата на който и да е човек, високостоящ или нискостоящ, богат или беден, която не се извършва от сърце
вярно и единствено за Негова слава.” Съвети към домоуправители, с. 89
б. Каква е работната етика на християнина? Колосяни 3:22-24
Колосяни 3:22-24 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по
плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце,
като на Господа, а не като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.
Урок 6 6 август 2022
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б. Каквито и да са нашите таланти и призвание, кой е най-важният
аспект от нашето житейско дело? Евреи 6:10

„Практическата религия трябва да се въведе в скромните задължения
на всекидневния живот. Най-голямото качество на някои е да се покоряват
мълчаливо на Божието слово. Ако не са свързани пряко с религиозно дело,
мнозина мислят, че животът им е безполезен, че не вършат нищо за напредъка на Божието царство. Но това е грешка. Ако делото им е онова, което
трябва да вършат, те не би трябвало да се смятат безполезни в голямото
Божие семейство. Не трябва да се пренебрегват и най-скромните задължения. Всяко почтено дело е едно благословение и верността в него може
да се окаже урок за получаване на доверие от по-голям мащаб.
Бог приема както най-висшето служене, така и всяко дело, колкото и
скромно да е то, стига да е извършено с пълно себеотдаване. Всеки принос с чистосърдечна и радостна душа е голям.
Христос повелява където и да сме да поемаме задължението, което
ни се предлага. Ако е в дома, гледайте с удоволствие и усърдие да го превърнете в уютно място. Ако си майка, обучавай децата си в Христос. Това
е толкова истинско дело за Бога, колкото и на проповедника на амвона.
Ако задължението ти е в кухнята, стреми се да бъдеш съвършен готвач.
Приготвяй храна, която ще е здравословна, хранителна и вкусна. И помни,
че както използваш най-добрите съставки при приготвянето, така и помислите ти трябва да бъдат най-възвишени. Ако делото ти е да обработваш
земята или да упражняваш в някой друг занаят или занятие, направи
успешно задължението си. Вложи ума си в това, което вършиш. във всяко
дело представяй Христос. Действай така, както Той на твое място би го
сторил.
Колкото и малък да е талантът ви, Бог има място за него. И единственият талант, мъдро употребен, ще извърши отреденото си дело.
Трябва чрез вярност към малките задължения да работим по плана за
допълване, а Бог ще работи за нас по плана за увеличаване. Дребните неща ще станат най-скъпоценни влияния в Неговото дело.“ Христови
притчи, с. 223, 224

Сряда

3 август

4. НАЙ-ВЪЗВИШЕНАТА РАБОТА
а. Коя е най-възвишената работа, с която може да се занимава един
християнин? Матей 28:19, 20; Псалм 96:3
Матей 28:19, 20 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в
името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.

Псалм 96:3 Възвестявайте между народите славата Му, между всичките
племена чудесните Му дела.
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Младежки наставник, 4 май 1893 г.

„Всеки истински ученик се ражда в Божието царство като мисионер.
Който пие от живата вода, става извор на живот. Получателят става дарител. Христовата благодат в душата е като извор в пустиня, който извира, за
да освежава и възвръща към живот всички, които са на умиране.“ Животът
на Исус, с. 144

б. Защо мисионерът е изпълнен с радост от труда си? Лука 15:6, 7;
Псалм 51:12, 13
Лука 15:6, 7 И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си
и им казва: „Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.“ Казвам
ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който
се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от
покаяние.
Псалм 51:12, 13 Повърни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият
Дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и
грешници ще се обърнат към Тебе.

„Обръщането на душите към Бога е най-великото, най-благородното
дело, в което човешките същества могат да участват. В това дело се разкриват Божията сила, Неговата святост, Неговото търпение и Неговата безгранична любов. Всяко истинско обръщане Го прославя и кара ангелите да
пеят.“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 36
„Не можем да имаме по-голяма радост от това да бъдем съработници
на Бога, избавяйки душите от робството на греха и изграждайки Христовото царство. Тази радост е радостта на Христос и всяка душа, която я
споделя, има радостта си пълна. Отново и отново можем да пием от този
извор на радостта и да му се радваме, знаейки, че никоя друга радост не
може да се сравни с нея.“ Ревю енд Хералд, 13 февруари 1894
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„Работата над всяка работа - бизнесът над всички останали, който
трябва да привлече и ангажира енергиите на душата, е работата за спасяване на души, за които Христос е умрял. Направете това основната, найважната работа в живота си. Направете го свое специално дело на живота.
Сътрудничете на Христос в това велико и благородно дело и станете домашни и чуждестранни мисионери. Бъдете готови и ефективни да работите у дома или в далечни страни за спасяване на души. Работете делата
на Бог и демонстрирайте вярата си в своя Спасител, като се трудите за
другите. О, ако млади и стари бяха напълно обърнати към Бога и поемеха дълга, който стои пред тях и работят, както имат възможност, ставайки
сътрудници на Бога! Ако това се случи, множество гласове биха възхвалявали Този, Който ги призовал от тъмнината в Своята чудна светлина.“

Четвъртък

4 август

5. ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ
а. Как можем да осъществим делото за спасяване на души в различните християнски занимания? Ефесяни 4:28; 1 Коринтяни 15:58
Ефесяни 4:28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като
върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има
нужда.
1 Коринтяни 15:58 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в
Господа трудът ви не е празен.

(1) Медицинско дело. „Няма мисионерско поле, което да е по-важно
от това на верния, богобоязлив лекар.“ Свидетелства за църквата, т. 5, с. 448
(2) Бизнес. „Нужни са делови хора, способни да вплетат великите
принципи на истината във всички свои проявления. (…) Даниил е пример
за това какъв може да бъде всеки труженик.“ Христови притчи, с. 350, 351
(3) Учители. „Необходими са учители, особено за децата.“ Свидетелства

за църквата, кн. 6, с. 171

(4) Друга заетост. „Истинското щастие се намира само в това да си добър и да правиш добро. (. . . ) Никой честен труд не е унизителен.” Младежки
наставник, 5 декември 1901

б. Как гледа Бог на честно спечеленото богатство? Второзаконие 8:18
Второзаконие 8:18 Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който
ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се
е клел на бащите ти, както прави днес.

„Божието Слово не осъжда богатите за това, че са богати; тя не заявява, че придобиването на блага е грях, нито казва, че парите са корен на
злото. Напротив - казва, че Бог е Този, Който дава силата за придобиване на блага. А тази способност е скъпоценен талант, ако Му се посвети и
ако се използва за напредъка на Неговото дело. Библията не осъжда нито
гения, нито изкуството, защото идват от мъдростта, дадена от Бога. Ние
не можем да направим сърцето си по-чисто и по-свято, като се покрием с
вретище или като лишим дома си от всякакви удобства, вкус и уют.“ Съвети
към домоуправителите, с. 96
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Петък

5 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРОГОВОР
1. Как можем да се възползваме от полезния труд?
2. Кои фактори трябва да повлияят на избора ни на занятие?
3. Как човек може да използва занятието си като благословение?
4. В коя житейска работа всички можем да имаме наслада? Защо е
такава насладата?
5. Посочи няколко примера за чудесни възможности за печелене на
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Урок 7

13 август 2022 г.

Финансови пирамиди и схеми
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Верният човек ще има много благословения; но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан. (Притчи
28:20)
„Всички дадени от Бога привилегии са Негови средства да възпламенят
духа, да придадат ревност на усилията и енергия за осъществяване на
святата Му воля.“ Патриарси и пророци, с. 241
Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 1, с. 199-201 (Бе-

дните)

Неделя

7 август

1. БЪРЗО ЗАБОГАТЯВАНЕ
а. Какъв ще бъде резултатът от участието в схеми за бързо забогатяване? Притчи 21:5
Притчи 21:5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, а на всеки припрян само - оскъдност.

„Духът на печалбарството, бързането да се забогатее, всепоглъщащият
светски дух болезнено противоречат на нашата вяра и учение.“ Съвети за
домоуправители, с. 159

б. Защо християнският настойник работи за вечно богатство, вместо
да участва в схеми за бързо забогатяване? Псалм 37:7
Псалм 37:7 Облегни се на Господ, и чакай Него. Не се раздразнявай поради
този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости.

„Сатана наблюдава странния егоистичен и алчен характер на някои от
вярващите в истината. Той ще ги изкушава, като им подхвърля благоденствие и им предлага земните богатства. Дяволът знае, че ако те не победят
характера си, ще се спънат и ще паднат, тъй като обичат мамона и се покланят на своя идол. Сатана често постига тази цел. Силната любов към
света взема надмощие или поглъща любовта към истината. Царствата
на света им се предлагат и те бързо грабват богатствата им и мислят, че
преуспяват. Сатана ликува, защото планът му е успял. Те са заменили
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любовта към Бога с любовта към света.“ Свидетелства към църквата, т. 1,

с. 130, 131

Понеделник

8 август

2. БОГАТСТВА ЧРЕЗ ТРУД
а. Каква е разликата между схемата за бързо забогатяване и правилното инвестиране на средства? Притчи 28:20; 31:16, 24
Притчи 28:20 Верният човек ще има много благословения; ко който бърза
да се обогати не ще остане ненаказан.
31:16, 24 Разглежда нива, и я купува. От плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила и уякчава мишците си, 18 като схваща, че
търгуването ѝ е полезно. Светилникът ѝ не угасва през нощта.19 Туря
ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката. 20 Отваря ръката
си на сиромасите. Да! простира ръцете си към немотните. 21 Не се бои
от снега за дома си; защото всичките ѝ домашни са облечени с двойни дрехи. 22 Прави си завивки от дамаска; облеклото ѝ е висон и морав плат. 23
Мъжът ѝ е познат в портите, когато седи между местните старейшини.
24 Тя тъче ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците.

„Много пъти, когато Господ е отварял пътя пред братя да дадат средствата си за напредъка на делото, агентите на Сатана са им предлагали
такива сделки, че братята са мислили, че ще удвоят средствата си. Налапвали са „въдицата“; влагали са средствата си, докато делото, а често пъти
и самите те, не са получавали и долар.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 149
„Всяко такова движение, което събужда желанието за бързо придобиване на богатства чрез спекулации, откъсва умовете на хората от най-тържествените истини, които някога са откривани на смъртни. Може да има
многообещаващи перспективи за известно време, но краят е падение. Господ обръща гръб на такива движения. Ако тези инициативи бъдат приети
от църквата, мнозина биха били привлечени от спекулативните планове и
по никакъв начин не биха могли да бъдат изведени от тях, за да участва в
делото за представяне на тържествените истини. А тези истини трябва да
се предадат на хората сега.“ Съвети към домоуправители, с. 161
„Работата е благословение, а не проклятие. Прилежният труд пази мнозина, млади и стари, от примките на онзи, който ‘‘изнамира още някаква
пакост за безделните ръце, която да извършат’. Нека никой не се срамува от работата; защото честният труд е облагородяващ. Докато ръцете се
занимават с най-обикновени задачи, умът може да бъде изпълнен с възвишени и свети мисли.” Младежки наставник, 27 февруари 1902 г.
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б. Защо хората често се изкушават да се включат в спекулативни финансови начинания? Притчи 27:20
Притчи 27:20 Адът и погибелта не се насищат; така и човешките очи
не се насищат.

„За нашите хора е много опасен експеримент да се захващат със спекулации. По този начин те стъпват на вражеска територия, подлагат се
на големи изкушения, разочарования, изпитания и загуби. След това идва
трескавото безпокойство, страстният копнеж за придобиване на средства
много по-бързо, отколкото позволяват настоящите обстоятелства. Те променят обстановката около себе си и в съответствие с надеждата си да
спечелят повече пари. Обаче очакванията им често не се сбъдват, те се
обезсърчават и вместо да вървят напред, дръпват назад. (...) Те са се отдръпнали от Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 578

Вторник

9 август

3. ПОЗНАВАНЕ НА ВРАЖЕСКАТА СТРАТЕГИЯ
а. Дори в забързаната епоха, в която живеем, какво Бог предоставя
милостиво - и защо? Еклисиаст 3:1
Еклисиаст 3:1 Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето.

„Цената на времето не се поддава на пресмятане. Христос разглеждаше всеки миг като скъпоценен и така би трябвало да го преценяваме и
ние. Животът е твърде кратък, за да бъде разпиляван. Имаме само броени
дни благодат, в които да се подготвим за вечността. Нямаме време нито
за губене, нито за посвещаване на себелюбиви удоволствия, нито пък за
угаждане на греха. (…)
Нашето време принадлежи на Бога. Всеки миг е Негов и ние сме задължени да го използваме за Негова прослава. За никой талант, който Той
е дал, няма да държи толкова строга сметка, колкото за нашето време.“
Христови притчи, с. 211, 210

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

в. В стремежа ни да напредва Божието дело какво трябва да осъзнаем?
1 Петрово 5:8
1 Петрово 5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като
рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

„Нямаме време за губене. Силите на тъмнината действат с интензивна
енергия и с потайна стъпка Сатана напредва, за да вземе тези, които сега
спят, както вълк хваща плячката си. Сега имаме предупреждения, които
можем да дадем, работа, която сега можем да вършим, но скоро ще бъде
по-трудно, отколкото можем да си представим. Бог ни помага да се задържим в пътя на светлината, да работим с очи, вперени в нашия Водач, и
търпеливо, неуморно да постоянстваме, докато победата бъде спечелена.“ Ревю енд херълд, 12 ноември 1914 г.
г. Какво учи Вдъхновението за борбата пред нас? Ефесяни 6:12; Матей 24:12, 13
Ефесяни 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в
небесните места.
Матей 24:12, 13 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.

„С усилена ревност и енергия трябва да движим напред Господното
дело до края на времето.“ Съвети за родители, учители и ученици, с. 548

Сряда

10 август

4. БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ
а. Вместо да се занимаваме със спекулативни схеми за бързо забогатяване, какво да правим с поверените ни таланти? Лука 19:13
Лука 19:13 И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и
рече им: ‘Търгувайте с това докле дойда!’

„Господ увещава всички ни: „Работете, докато Аз дойда!“(Лука 19:13)
Чрез мъдростта Си Той ни е дал наставление относно използването на
даровете Му. Талантите на говоренето, паметта, влиянието, собственостУрок 7 13 август 2022
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та, трябва да се използват за Божия слава и за напредъка на царството
Му. Той ще благослови правилната употреба на дадените от Него дарби.“
Съвети към домоуправители, с. 81

„Колкото и да са големи, колкото и малки да са притежанията на даден
човек, нека помни, че те са му дадени само да ги управлява. За своята
сила, умение, време, таланти, възможности и средства той трябва да даде
сметка на Бог. Това е индивидуална работа; Бог ни дава, за да станем като
Него, щедри, благородни, благодатни, като даваме на другите. Тези, които,
забравяйки за своята божествена мисия, се стремят само да спестяват
или да харчат в угаждане на гордост или егоизъм, могат да си осигурят
печалбите и удоволствията на този свят; но в очите на Бог, оценени
по техните духовни постижения, те са бедни, окаяни, нещастни, слепи,
голи.
Когато се използва правилно, богатството се превръща в златна връзка
на благодарност и обич между човека и неговите ближни и силна връзка,
която обвързва признателността му към неговия Изкупител.“ Ревю енд хералд, 16 май 1882 г.

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

„Ние трябва да се отвръщаме от хиляди неща, които искат да привличат върху себе си вниманието ни. Има неща, които заангажират
много време и старания, от които обаче не излиза нищо. Най-висшите интереси изискват цялото наше внимание и енергия, които често
се посвещават на сравнително маловажни неща.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 326

„Енергията, която сега е концентрирана върху евтини, краткотрайни стоки, трябва да бъде включена в работата, която трябва да просветли света.
Нека всяка енергия, която Бог е дал, да бъде употребена в работата, която
носи със себе си благословеното удовлетворение, което е за сега и за вечността.“ Ръкописи, т. 6, с. 267
„Никой да не губи време, като оплаква недостатъчността на източниците, с които разполага. Външният вид може да е съвсем не обещаващ, но
енергичността и доверието в Бога ще ги умножат.“ Пророци и царе, с. 126
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Четвъртък

11 август

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

„Има едно тъжно въздържане от Бога от страна на Неговия изповядващ се народ. Средствата и усилията, които трябва да бъдат дадени на
Христос, са посветени на себезадоволяване. Бог е ограбен от време, пари
и служба. Себелюбието, себезадоволяването изключват Исусовата
любов от душата и затова в църквата няма по-голяма ревност и попламенна любов към Този, Който първи ни възлюби. Толкова много се
отдават на егоистично спокойствие, докато душите, за които Христос
умря, загиват.
Ето защо Господ не може да предаде на църквата Си пълнотата на
Своето благословение, както копнее да направи. (. . .) Неговите благословения не може да бъдат дадени в тяхната пълнота, докато те са толкова покварени с духа и практиките на света.“ Знамения на времето, 22 декември 1890 г.
б. Имайки предвид цената, платена за нашето изкупление, кое винаги
трябва да остане на първо място в ума ни? 1 Коринтяни 3:23; 6:20
1 Коринтяни 3:23 А вие сте Христови, а Христос Божий.
6:20 Защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата
си, и с душите си, които са Божии.

„Независимо дали даваме ум, душа и сила на Бог или не, всичко това
Му принадлежи. Бог говори на всяко човешко същество, казвайки: „Имам
претенции към теб. Дай ми твоята ревност, твоите способности, твоята
енергия, твоите средства.’ Той има право да иска това, защото ние сме
Негови, изкупени чрез Неговата безгранична любов и чрез агонията на
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голготския кръст от служенето на греха. В никакъв случай не трябва да
посвещаваме силите си за преследване на лични интереси и облаги..
Ден след ден трябва да връщаме на Господ това, което Той ни е поверил.” Пак там, 2 януари 1901 г.

Петък

12 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРОГОВОР
1.

5.

Какъв ще бъде резултатът от участването в схеми за бързо забогатяване?
Как трябва да спечелим богатството си?
Какво трябва да ни даде стимул да работим за Христос?
Назови някои начини, по които можем да бъдем по-верни стопани
на нашите финанси.
Кое твърде често изключва Христовата любов от сърцето ми?
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2.
3.
4.

Урок 8

20 август 2022 г.

Използване и умножаване на талантите
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя;
влез в радостта на господаря си.“ (Матей 25:23)
„Бог е поверил на всеки от нас святи задължения, за които ще ни държи отговорни. Целта Му е така да формираме мисленето и характера си
и така да упражняваме дадените от Него таланти, че да постигнем найдоброто и да отразяваме славата на Дарителя.“ Свидетелства към църквата,

т. 3, с. 34

Препоръчвано четиво: Свидетелства за проповедници, с. 101-105 (Използване на дадените от Бога таланти)

Неделя

14 август

1. БОЖИИТЕ ДАРОВЕ
а. Какво дава самият Господ на всеки Христов настойник? 1 Коринтяни 12:8-11
1 Коринтяни 12:8-11 Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; 9 на друг вяра чрез
същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; 10 на друг да
върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете;
на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. 11 А всичко
това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено,
както му е угодно.

„Талантите, които Христос поверява на Своята църква, представляват
най-вече дарбите и благословенията, разпределени от Светия Дух. (1Коринтяни 12:8-11 цитирано) Не всички получават едни и същи дарби, но на
всеки служител на Учителя е обещана някаква дарба на Духа.“ Христови
притчи, с. 199

б. Какво очаква Дарителят от настойниците Си? Лука 19:23
Лука 19:23 Тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?
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„Бог дава различни таланти и дарби на хората, не за да лежат безполезни, нито за да бъдат използвани за забавления или егоистично задоволяване, а за да бъдат благословение за другите, като дават възможност на
хората да вършат ревностна, себепожертвувателна мисионерска работа.
Бог дава на човека време с цел да допринася за Негова слава.“ Младежки
наставник, 6 ноември 1902 г.

Понеделник

15 август

2. РАЗВИВАНЕ НА ТАЛАНТИТЕ ВИ (I)
а. Как християнските настойници трябва да откриват, развиват и използват своите таланти? Притчи 1:7; 2:3-9; Яков 1:5
Притчи 1:7 Страх от Господа е начало на мъдростта; но безумните презират мъдростта и поуката.
2:3-9 Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако
го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,5 тогава
ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. 6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум. 7 Той
запазва истинска мъдрост за праведните, щит е за ходещите в незлобие,
8 за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите Си. 9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да, и всеки
добър път.
Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога,
Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

„Много, наглед не обещаващи младежи, са надарени с богати таланти,
които не се използват. Техните дарби остават скрити поради липсата на
прозорливост от страна на техните възпитатели. В много момчета и момичета, които външно са така не привликателни, както някой грубо издялан
камък, се намира ценен материал, който може да устои на горещина, буря
и натиск. Истинският възпитател ще има винаги пред очи какво може да
стане от неговите ученици, и ще цени материала, върху който работи.“
Възпитание, с. 255

„Бог има едно велико дело, което трябва да се извърши за кратко време.
Той е поверил на младите таланти на интелекта, времето и средствата и ги
държи отговорни за използването на тези добри дарове. Той ги призовава
да дойдат на предната позиция, да се противопоставят на развращаващите, омайни влияния на тази бърза епоха и да се квалифицират да работят
в Неговото дело. Те не могат да станат годни за полезност, без да вложат
сърце и енергия в работата по подготовката.” Младежки наставник, 7 май 1884 г.
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„Ако търсите със смирено сърце Божието ръководство във всяка трудност
и смущение, Неговото слово ви уверява, че ще получите милостив отговор. Неговото слово не лъже. Небето и земята може да преминат, но Неговите думи не преминават. Доверете се на Господ и няма да бъдете нито
засрамени, нито опозорени.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 420
б. Как талантите на християнския настойник се умножават? 2 Коринтяни 9:6
2 Коринтяни 9:6 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да
пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.

„Когато талантите се използват, те се умножават. Успехът не е резултат
на случайност или предопределение. Той е изпълнение на самото Божие
провидение, награда за вярата и благоразумието, за добродетелта и активното усилие. Господ желае да използваме всяка дарба, която имаме, и
ако го вършим, дарбите ще се увеличават.“ Христови притчи, с. 219
„Някои от младежите са били усърдни и постоянни и сега успявайки
заемат важно положение в Божието дело. Често чуваме хора да говорят
за талантите и способностите на тези младежи, сякаш Бог им е дал специални дарби; но това е грешка. Използването на талантите, които са ни
дадени, е което ни прави силни. Има мнозина, които може да са добре
квалифицирани, за да се ангажират в Господното дело, които не успяват
да се възползват от способностите, които Бог им е дал.” Ревю енд херълд, 25
март 1880 г.

Вторник

16 август

3. РАЗВИВАНЕ НА ТАЛАНТИТЕ ВИ (II)
а. Какво трябва да разберат тези, които считат, че имат най-малко таланти? Лука 19:20-24
Лука 19:20-24 Дойде и друг и рече: „Господарю, ето твоята мнаса, която
пазех скътана в кърпа. 21 Защото се боях от тебе, понеже си строг човек;
задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.“ 22 Господарят му казва: „От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм
строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не
съм сял; 23 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?“ 24 И рече на предстоящите: „Вземете
от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси. “

„Много от младежите се оплакват, че нямат способност да вършат някаква голяма работа и желаят таланти, чрез които биха могли да направят
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някои удивителни неща; но докато прекарват времето си в напразни желания, те провалят живота си. Те не забелязват благоприятните случаи, от
които биха могли да се възползват, извършвайки дела на любов по пътя на
живота, в който са поставени нозете им.” Младежки наставник, 2 март 1893 г.
б. Как Господ оценява използването на нашите таланти? 2 Коринтяни
5:10; Лука 12:47, 48
2 Коринтяни 5:10 Защото всички трябва да застанем открити пред
Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
Лука 12:47, 48 И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си,
но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.
48 А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко
ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и
комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

„Когато Господ потърси сметка от служителите Си, ще се изследва възвращаемостта на всеки талант. Извършеното дело разкрива характера на
работата.“ Христови притчи, с. 225
„Онези, които наистина са изпитали сладостта на изкупителната любов,
не могат и няма да имат покой, докато не запознаят със спасителния план
всичките си приятели.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 438, 439
„Ние лично ще бъдем държани отговорни за извършеното на една йота
по-малко, отколкото можем да направим. Господ измерва с точност всяка
възможност за служене. Неизползваните способности се включват в сметката толкова, колкото и използваните. Бог ни държи отговорни за всичко,
което можем да станем чрез правилното използване на талантите си. Ще
бъдем съдени според онова, което сме били длъжни да направим, но не
сме, понеже не сме използвали силите си за прослава на Бога. Дори да не
загубим душите си, във вечността ние ще осъзнаем последицата от неизползваните си таланти. Заради цялото знание и умение, което сме можели
да добием, а не сме, там ще има вечна загуба.“ Христови притчи, с. 227

Сряда

17 август

4. ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ
а. Кои са някои от талантите на християнския настойник, които трябва
да развива, и защо? 1 Йоаново 2:14; Римляни 15:1
1 Йоаново 2:14 Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отна-
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чало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва
във вас, и победихте лукавия.
Римляни 15:1 Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.

„Особените дарби на Духа не са единствените таланти, представени в
притчата. Тя включва всички дарби и дарования, били те първични или
придобити, естествени или духовни. Всички трябва да се използват в Христовото служене. Ставайки Негови ученици, ние Му се предаваме изцяло,
с всичко, което притежаваме. Той ни връща същите дарби пречистени и
облагородени, за да бъдат използвани за Негова прослава в благословението на ближните ни.“ Христови притчи, с. 200
„Силата на речта е талант, който би трябвало усърдно да се развива.
От всички дарби, получени от Бога, тази е с най-голямо благословение. С гласа ние разчувстваме и увещаваме, с него принасяме молитва
и възхвала към Бога, разказваме на другите за любовта на Изкупителя.
Ето защо е толкова важно да бъде така обработен, че да е най-полезен за
доброто.“ Пак там, с. 205
„Нашето време принадлежи на Бога. Всеки миг е Негов и ние сме задължени да го използваме за Негова прослава. За никой талант, който Той
е дал, няма да държи толкова строга сметка, колкото за нашето време.
Цената на времето не се поддава на пресмятане. Христос разглеждаше
всеки миг като скъпоценен и така би трябвало да го преценяваме и ние.
Животът е твърде кратък, за да бъде разпиляван. Имаме само броени дни
благодат, в които да се подготвим за вечността.“ Пак там, с. 210, 211
„Родителите би трябвало да учат децата си как да ценят и да използват правилно времето. Учете ги, че е достойно да се стремят да вършат
нещо, което ще прослави Бога и ще е благословение за човечеството.
Дори в ранните си години те могат да бъдат Божии мисионери.“ Пак там,

с. 213

„Бог снабдява хората и със средства. Дава им сила да придобият богатство. Навлажнява земята с небесна роса и с потоци от освежителен
дъжд. Дава слънчевата светлина, която топли земята, пробужда за живот
природата и кара всички растения по нея да цъфтят и да принасят плод.
Заедно с това обаче очаква възвращаемост на вложеното от Него.“ Пак
там, с. 217, 218

„Парите не ни са дадени за чест и слава на самите нас. Като верни
домакини ние трябва да ги употребяваме за чест и слава на Бога. Някои
мислят, че само част от парите им са Божии и когато отделят една сума за
религиозни и благотворителни цели, остатъкът считат за свой и могат да
го употребяват както си искат. Но в това те грешат. Всичко, каквото притежаваме, е на Господа и ние сме отговорни пред Него за употребата му.
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В употребяването на всяка стотинка ще бъде видяно дали обичаме Бога
най-много и ближния си както себе си.“ Вест към младите, с. 222

Четвъртък

18 август

5. НАСТОЙНИЦИ НА ЦАРСТВОТО
а. Какъв трябва да бъде енергийният фокус на всичките ни различни
таланти? Филипяни 3:7-14
Филипяни 3:7-14 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го
счетох за Христа. 8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих
всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная,
която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа
на вяра,10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,11 дано
всякак достигна възкресението на мъртвите.12 Не че съм сполучил вече,
или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз
бидох уловен от Христа Исуса.13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но
едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,14 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание
в Христа Исуса.

„Вие сте показ на света, на ангелите и на човеци. (. . .) Възползвайте се
максимално от златните моменти, използвайки талантите, които Бог е дал,
за да увеличите нещо за Учителя и да бъдете благословение за всички
около вас. Нека небесните ангели гледат надолу с радост към вас, защото
сте предани и верни на Исус Христос.” Младежки наставник, 12 юли 1894 г.
„Именно мъдрото усъвършенстване на вашите възможности, култивирането на дадените ви от Бога таланти е това, което ще ви направи мъже и
жени, които могат да бъдат одобрени от Бог и благословение за обществото. Нека стандартът ви бъде висок и с непоколебима енергия използвайте
максимално своите таланти и възможности и се стремите към целта.“ Основи на християнското възпитание, с. 87

„Ще отдадете ли себе си на Господа? Готови ли сте да се заемете с
работата, която Той ви е оставил да вършите? Исус каза на учениците Си:
„Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар“ (Марк
16:15). Пред лицето на тази заповед, ще присвоите ли времето и енергията си според както ви диктува наклонността, вместо да следвате Божия
съвет?“ Синове и дъщери на Бога, с. 273
„Тук, в този свят, в тези последни дни, хората ще покажат каква сила
въздейства на сърцата им и контролира техните действия. Ако това е си-
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лата на божествената истина, тя ще води до добри дела. (. . .)
Млади и стари, сега Бог ви изпитва. Вие сами решавате собствената
си вечна съдба.“ Мараната, с. 43

Петък

19 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Как може най-добре да се развият особените таланти за Учителя?
2. Каква е ползата на църквата от внимателното стопанисване на нашите таланти?
3. Какво лично аз трябва да обмисля по-сериозно относно тези таланти, които са ми лично поверени?
4. Какво трябва да осъзная относно отговорност ми пред Бог за моите
таланти?
5. Опиши отговорността на всички християни, независимо от възрастта или способностите.
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Мотивирани от любов
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини
да премествам, а любов нямам, нищо не съм. (1 Коринтяни 13:2)
„Научете, че христоподобната любов е с небесен произход и че без нея
всички други качества са безполезни.“ Ревю енд херълд, 21 юли 1904
Препоръчвано четиво: Съвети към домоуправители, с. 16-19

Неделя

21 август

1. ТЕМА ЗА ДНЕС
а. Как християнският настойник се повлиява от молитвено изучаване и
размишление върху 1 Коринтяни 13? 2 Коринтяни 3:18; 1 Йоан 4:19-21
2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава,
както от Духа Господен.
1 Йоан 4:19-21 Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас. 20 Ако
рече някой: „Любя Бога, а мразя брата си“, той е лъжец; защото, който не
люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.
21 И тази заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.

„Господ желае да обърна вниманието на Неговия народ към тринадесетата глава на Първо Коринтяни. Четете тази глава всеки ден и получавайте от нея утеха и сила.” Ревю енд херълд, 21 юли 1904
„В тринадесета глава на Първо Коринтяни апостол Павел дефинира
ясно истинската христоподобна любов. (. . .) Тази глава е израз на послушанието на всички, които обичат Бога и спазват Неговите заповеди. Тя се практикува в живота на всеки истински вярващ.” Библейски коментар, т. 6, с. 1091
б. Какво трябва да бъде дълбоко обмислено от всички, които изповядват настоящата истина в тези последни дни и се стремят да я споделят? 2 Петър 1:10-12
2 Петър 1:10-12 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добро-
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детели, никога няма да изпаднете.11 Понеже така ще ви се даде голям
достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

„Колко внимателни трябва да бъдем, че нашите думи и действия всички да са в хармония със свещената истина, която Бог ни е поверил! Хората
по света гледат към нас, за да видят какво прави нашата вяра за характера
и живота ни. Те наблюдават, за да видят дали това има освещаващ ефект
върху сърцата ни, дали сме се променили в подобие на Христос. Те са готови да открият всеки недостатък в живота ни, всяка непоследователност
в нашите действия. Нека не им даваме повод да упрекват нашата вяра.”
Ревю енд херълд, 5 юни 1888

Понеделник

22 август

2. ПОБЕЖДАВАНЕ НА ЕГОИЗМА
а. Защо познаването на истината - заедно с излъсканата способност
да я изразяваме - е недостатъчно, за да се прослави Христос? 1 Коринтяни 13:1
1 Коринтяни 13:1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам,
аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.

„Ако познаването на истината не произвежда красота в душата, ако не
покорява, смекчава и пресъздава човека по образа на Бога, то няма полза
за притежателя; той е като мед, що звънти и като кимвал, що дрънка.” Библейски коментар, т. 4, с. 1181

„Не подготвеният говорител, острият интелект е това, което има значение за Бога, но искреното намерение, дълбокото благочестие, любовта
към истината, страхът от Бога е това, което има убедително влияние. Свидетелство от сърце, идващо от устни, в които няма лукавство, пълно с вяра
и смирено доверие, макар и изречено от заекващ език, се счита от Бог за
скъпоценно като злато. Докато остроумната реч, красноречивото говорене
на онзи, на когото са поверени големи таланти, но който е лишен от искреност, непоколебимо намерение в чистота, в себеотрицание, са като звънтяща мед и кимвал що дрънка. Той може да казва остроумни неща, може
да разказва забавни анекдоти, може да действа на чувствата; но духът на
Исус не е в това. Всичко това може да се харесва на неосветените сърца,
но Бог държи в ръцете Си везните, с които претегля думите, духа, искреността, предаността и Той заявява, че като цяло всичко това е по-леко от
суета.” Пак там, т. 6, с. 1091
б. Какво предупреждение се дава срещу егоцентричното използване
на Божиите благословения? Малахия 2:2; Яков 2:15, 16
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Малахия 2:2 Ако не послушате, и ако не вземете присърце да отдадете
слава на името Ми, казва Господ на силите, тогава ще пратя върху вас
проклетията и ще прокълна благословията ви. Дори ги проклех вече, понеже не вземате това присърце.
Яков 2:15, 16 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна,16 и някой от вас им рече: „Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени“, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?

„Грехът, на който се отдаваме в най-голяма степен и който ни отделя от
Бога и създава толкова много заразителни духовни бъркотии, е егоизмът.
Не може да има връщане при Господ освен чрез себеотрицание. Сами
не можем да направим нищо, но чрез Божията укрепваща сила, можем
да живеем, за да вършим добро на хората и по този начин да избягваме
злините на егоизма. Не е необходимо да отиваме в езически страни, за
да показваме желанието си да посветим всичко на Бога в един полезен
и несебелюбив живот. Трябва да правим това в дома, в църквата и сред
тези, с които общуваме и с които работим. Точно сред обикновените хора
е мястото, където трябва да се отречем от собственото Аз и да го държим
в подчинение.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 107, 108

Вторник

23 август

3. ПРИМКА ЗА ХРИСТИЯНСКИЯ НАСТОЙНИК
а. Въпреки че библейските доктрини, правилното разбиране на пророчествата и безкомпромисната смелост са от съществено значение,
какво е предупреждението за всички, които вярват в настоящата истина? 1 Коринтяни 13:2, 3
1 Коринтяни 13:2, 3 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и
всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам,
а любов нямам, нищо не съм.3 И ако раздам всичкия си имот за прехрана
на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак
не ме ползува.

„Каквото и да изповядва човек, ако сърцето му не е изпълнено с любов
към Бога и неговите ближни, той не е истински ученик на Христос. Макар
и да притежава огромна вяра и сили да върши дори чудеса, без любов вярата му пак би била без стойност. Би могъл да показва голяма щедрост, но
ако с друг подтик, а не с истинска любов раздаде всичките си блага, за да
нахрани сиромасите, това не би го препоръчало пред Бога. В усърдието си
би могъл да приеме и мъченическа смърт, но не е ли сторено с любов, ще
бъде в Божиите очи като заблуден ентусиаст или амбициозен лицемер.“
Деяния на апостолите, с. 143
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б. Какви опасности могат да сполетят дори най-ревностните последователи на тройната ангелска вест? Откровение 3:17; Исая 65:5
Откровение 3:17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от
нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Исая 65:5 Като казват: „Стой надалеч, не се приближавай до мене, Защото аз съм по-свет от тебе“, такива са дим в ноздрите Ми, огън горящ
през целия ден.

„Една законническа религия е считана като най-правилната религия за
това време. Но това е грешка. Порицанието на Христос към фарисеите е
приложимо за онези, които са загубили от сърцето си първата си любов.
Една студена, законническа религия никога не може да води души при
Христос; защото това е религия без любов, без Христос. Когато постене и
молитви се практикуват в дух на себеоправдание, те са противни на Бога.
Тържествените богослужебни събрания, поредицата от религиозни церемонии, външното унижение, измамната пожертвувателност – всичко това
провъзгласява на света свидетелството, че извършителят на тези неща
счита себе си за праведен. Всичките тези неща привличат вниманието на
наблюдателя към строгото изпълнение на задълженията, казвайки, че този
човек има право на небето. Но всичко това е една измама. Делата няма
да ни купят вход за небето. Единствената велика жертва, която е била
направена, е достатъчна за всички, които повярват. (. . .) Гледайте нагоре
към Бога, не гледайте на човеци. Бог е вашият небесен Баща, Който от все
сърце търпи вашите немощи и е готов да ги прощава и изцелява.” Ревю енд
херълд, 20 март 1894

„Няма нищо, което може да отслаби така влиянието на църквата, както
липсата на любов. (. . .) Ако трябва да срещнем съпротива от нашите врагове, които са представени като вълци, нека внимаваме да не проявяваме
същия дух помежду си.“ Пак там, 5 юни 1888

Сряда

24 август

4. ЧЕРПЕНЕ ОТ ЧИСТИЯ ИЗВОР
а. Кой вид служба е неприемлива за Бог и защо? Еремия 2:13; Исая
58:4, 5. Как можем да преодолеем този проблем? Исая 58:6-8
Еремия 2:13 Защото две злини сториха Моите люде: Оставиха Мене, извора на живите води и си изсякоха щерни, разпукнати щерни, Които не
могат да държат вода.
Исая 58:4, 5 Ето, вие постите за да се препирате и карате, и за да биете
нечестиво с пестници. Днес не постите така, че да се чуе горе гласът ви.
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5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, - ден, в който трябваше човек да
смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика
и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден
на Господа?
Исая 58:6-8 Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот?7 Не е ли да разделяш хляба
си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш
голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни?
8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро
ще процъфне; правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти
бъде задна стража.

„Бдете и се молете. Само по този начин можете да се поверите напълно
на Господното дело. Аз-ът трябва да бъде поставен на заден план. Тези,
които се себеизтъкват, получават възпитание, което скоро им става
втора природа и скоро ще разберат, че вместо да издигат Исус, те издигат себе си, че вместо да бъдат канали, през които живата вода може
да тече, за да освежава другите, те присвояват симпатиите и привързаността на тези около тях. Това не е вярност към нашия разпнат Господ.“
Съвети за здравето, с. 560

„Ежедневното умиране за собственото Аз в дребните житейски случки е това, което ни прави победители. Трябва да забравим егоизма
чрез желанието да вършим добро за хората.“ Свидетелства към църквата,
т. 2, с. 108

б. Опишете резултата от истинската религия. Яков 1:27
Яков 1:27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да
прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си
неопетнен от света.

в. Как да раждаме тези живи плодове? Йоан 7:37, 38
Йоан 7:37, 38 А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и
извика казвайки: „Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.38 Ако
някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както
рече писанието.“

„Чистата религия на Исус е изворът, от който изтичат потоци от милосърдие, любов, саможертва. Християнинът е христоподобен мъж, христоподобна жена, които са активни в Божията служба, които присъстват на
публичните събрания, чието присъствие ще насърчи и другите. Религията
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не се състои в дела, но религията работи; не е спяща.
Мнозина изглежда смятат, че религията има тенденция да прави притежателите си тесногръди и ограничени, но истинската религия няма ограничено влияние. Липсата на религия е тази, която намалява способностите
и ограничава ума. Когато човек е тесногръд, това е доказателство, че има
нужда от Божията благодат, от небесното помазание; защото християнин
е човек, чрез когото Господ, Богът на Силите, може да действа, за да пази
Господните пътища на земята и да изявява волята Му пред хората.“ Библей-

ски коментар, т. 7, с. 935

Четвъртък

25 август

5. СИЛА ЗА ИСТИНСКО НАСТОЙНИЧЕСТВО
а. Кое е най-високото стъпало от стълбата на християнското развитие? 2 Петрово 1:4-7 Какво трябва да осъзнаем в стремежа си да развием всички качества на истински християнин?
2 Петрово 1:4-7 Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в
света.5 То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете
на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, 6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, 7 на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.

„Трябва да прибавим към вярата добродетел; към добродетелта - знание;
и към знанието въздържание; на въздържанието търпение; на търпението
благочестие; а на благочестието братолюбие; и на братолюбието – любов.
Не мислите, че трябва да чакате, докато усъвършенствате една благодат,
преди да развиете друга. Не, те трябва да растат заедно, подхранвани непрекъснато от източника на любов. Всеки ден, в който живеете, можете да
усъвършенствате благословените качества, напълно разкрити в характера
на Христос; и когато правите това, вие ще внасяте светлина, любов, мир и
радост в домовете си.” Ревю енд херълд, 29 юли 1890
б. Обяснете как можем да се изпълним с нов духовен живот и правилни мотиви. Езекиил 37:1-14; Марк 2:22
Езекиил 37:1-14 Господната ръка биде върху мене, та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. 2 И преведе
ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле; и,
ето, бяха твърде сухи. 3 И рече ми: „Сине човешки, могат ли да оживеят
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тия кости?“ И отговорих: „Господи Иеова Ти знаеш.“ 4 Пак ми рече: „Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното слово.5
Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас
дух, та ще оживеете; 6 ще туря и жили върху вас, ще ви облека с меса и ще
ви покрия с кожа, и като туря дух у вас ще оживеете; и ще познаете, че Аз
съм Господ.“ 7 И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта
си. 8 И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри
отгоре; дух, обаче, нямаше в тях. 9 Тогава ми рече: „Пророкувай за духа;
пророкувай, сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ Иеова: Дойди
духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят.“ 10
Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. 11 Тогава ми
рече: „Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те казват:
‘Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали’.12 Затова пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова: „Ето, люде Мои, Аз
ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в
Израилевата земя.13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато
отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви.14 И като туря духа Си
във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че
Аз Господ изговорих това и го извърших“, казва Господ.
Марк 2:22 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще
спука меховете, и се изхабяват и виното и меховете; но наливат ново вино
в нови мехове.

„Жертва на Бога е дух съкрушен; сърце смирено и съкрушено, Ти Боже,
не ще презреш.“ (Пс. 51:17) Човек трябва да се откаже от себе си, за да
бъде в пълния смисъл на думата вярващ в Христос. Когато Аз-ът се отрече, Господ може да направи човека ново създание. Само нови мехове
могат да държат ново вино. Христовата любов ще вдъхновява вярващия с
нов живот. Който гледа на Начинателя и Завършителя на нашата вяра, той
ще изявява Христовия характер.“ Животът на Исус, с. 218

Петък

26 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.

3.
4.
5.

Защо християнският настойник трябва да изучава 1 Коринтяни 13
всекидневно?
По какви начини всеки от нас може да бъде застрашен да бъде като
мед, що звънти или кимвал, що дрънка?
Защо един мъченик, изповядващ Христос, може да бъде изгубен?
Кога нашето отношение и работа ще бъдат угодни на Бога?
Как любовта действа с другите качества във 2 Петрово 1:4-7?
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Дарения от първата събота

за молитвен дом и централа
в Сейнт Лусия
Сейнт Лусия е суверенна островна
държава в рамките на Западна Индия
в източното Карибско море, северно/
североизточно от Сейнт Винсент, северозападно от Барбадос и южно от Мартиника, обхващаща площ от 617 km2
(238 квадратни мили) с население от над 183 000.
Островът е бил понякога под британско управление и понякога под
френско, като британците придобиват окончателен контрол през 1814 г.
На 22 февруари 1979 г. Сейнт Лусия става независима държава и член
на Обединените нации. Днес икономиката му е съсредоточена около туризма, промишлеността, производството на банани и банковото дело.
Официалният език е английският. Френски креолски (Kwéyòl) от Сейнт
Лусиан, който разговорно се нарича Patois („Патва“), също се говори от
95% от населението. Около 61,5% от хората са римокатолици; 25,5% са
протестанти (адвентисти от седмия ден 10,4%; петдесетниции 8,9%; баптисти 2,2%; англиканци 1,6%; Божия църква 1,5% и други 0,9%). Около
1,9% от населението се придържа към движението Растафари. Други религии включват Свидетелите на Йехова, исляма, бахайската вяра, юдаизма и будизма.
През 1994 г. в отговор на искрените молитви на души, търсещи съживление и реформация, съботният библейски урок достигна острова,
последван от посещения от АСДРД. През 2000 г. бяха кръстени пет скъпоценни души. Въпреки че врагът се е опитвал по различни начини да
унищожи делото, Господ възтържествува. През 2017 г. пастор и неговото
семейство бяха изпратени тук, за да подкрепят и развиват мисията. Сега
виждаме голямата нужда от молитвен дом и централа, които правилно
да представят Господното дело тук.
„Като народ трябва да практикуваме себеотрицание и икономия.
(. . .) Времето е кратко и всеки долар, който не е необходимо да се
използва за задоволяване на определени желания, трябва да бъде
внесен като благодарствено дарение на Бог. Това е Господно и Господ
ми представи, че в тази страна и на морските острови трябва да се
издигат домове за поклонение и училища.” Пасторско служение, с. 244, 245
Ето защо ви призоваваме да ни подкрепите в тази благородна кауза и
ви благодарим предварително.
Вашите братя и сестри от Сейнт Лусия
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Само чисти мотиви!
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Не безобразничи, не търси своето, не се
раздразнява, не държи сметка за зло. (1 Коринтяни 13:5)
„Пътят към рая не е път на себевъзвеличаване, но на покаяние, изповядване, унижение, на вяра и послушание.“ Ревю енд херълд, 23 декември 1890
Препоръчвано четиво: Свидетелства, т. 2, с. с. 39-46 (5. Говорене на
зли неща; 6. Егоизъм и любов към света)

Неделя

28 август

1. НАБЛЮДАВАНЕ НА НАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ
а. Назовете една от характеристиките на любовта, доколкото е засегнато общото поведение. 1 Коринтяни 13:5 (първата част)
1 Коринтяни 13:5 Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява,
не държи сметка за зло

б. Дайте няколко примера за неприлично поведение, които трябва да
разпознаем като предупреждение. Галатяни 2:11-13; Яков 2:1-4, 8, 9
Галатяни 2:11-13 А когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих
в очи, защото беше се провинил.12 Понеже, преди да дойдеха някои от
Якова, той ядеше заедно с езичниците; а когато те дойдоха, оттегли
се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните.13 И заедно с
него лицемерствуваха и другите юдеи, така щото и Варнава се увлече от
лицемерието им.
Яков 2:1-4, 8, 9 Братя мои, да не държите вярата на прославения наш
Господ Исус Христос с лицеприятие.2 Защото, ако влезе в синагогата ви
човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани
дрехи, 3 и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та
речете: „Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой
там, или: Седни до подножието ми,“ 4 не правите ли различия помежду си,
и не ставате ли пристрастни съдии? 8 Обаче, ако изпълнявате царския
закон, според писанието: “Да обичаш ближния си като себе си”, добре
правите. 9 Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате
като престъпници.
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в. Как християнският настойник е предупреден срещу друг често срещан вид неприлично поведение? Притчи 14:29; 18:23 (втора част)
Притчи 14:29 Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие, а
който лесно се гневи проявява безумие.
18:23 Сиромахът говори с умолявания, но богатият отговаря грубо.

„Става въпрос за една класа без самоконтрол. Не обуздават настроението или езика; а някои от тях твърдят, че са последователи на Христос,
но не са. Исус не им е дал такъв пример. Ако имат кротостта и смирението
на Спасителя, те няма да изпълняват подтиците на естественото сърце,
защото това е от Сатана. Някои са нервни и ако започнат да губят самообладание в думи или дух при провокация, те са толкова опиянени от гняв,
колкото и пияният от алкохол. Те са неразумни и не могат лесно да бъдат
убедени или увещани. Те не са здравомислещи. Сатана за времето има
пълен контрол. Всяка една от тези прояви на гняв отслабва нервната система и моралните сили и затруднява сдържането на гнева при поредната
провокация. За тази класа има само едно лекарство - положителен самоконтрол при всякакви обстоятелства.“ Младежки наставник, 10 ноември 1886 г.

Понеделник

29 август

2. БЛАГОТВОРИТЕЛНО БЛАГОРАЗУМИЕ
а. Как сме съветвани да развием христоподобно поведение, особено спрямо онези, които може да ни провокират несправедливо? Яков
1:19-21; Притчи 15:1; 19:11
Яков 1:19-21 Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки
човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; 20 защото
човешкият гняв не върши Божията правда. 21 Затова, като отхвърлите
всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото
слово, което може да спаси душите ви.
Притчи 15:1 Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума
възбужда гняв.
19:11 Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да се
не взира в престъпление.

„(Христос) беше несправедливо обвинен, но Той не отвори устата Си,
за да се оправдае. Колко много сега, когато са обвинени в това, за което
не са виновни, чувстват, че има момент, в който търпението престава да
бъде добродетел, и изгубвайки нервите си, говорят думи, които наскърбяват Светия Дух.“ Библейският коментар, т. 4, с. 1148
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„Ако гордостта и егоизмът бъдат отстранени, пет минути биха премахнали повечето трудности. Ангелите са наскърбени и Бог е недоволен от
часовете, прекарани в оправдаване на себе си.“ Опитности и видения, с. 107
б. Посочете примери за това как християнски настойник може да прояви благотворително благоразумие. Деяния 9:36-39
Деяния 9:36-39 А в Иопия имаше една последователка на име Тавита
(което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния.
37 И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в
една горна стая. 38 И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като
чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят:
„Не се бави да дойдеш при нас“. 39 И Петър стана и отиде при тях. И
като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около
него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна
когато бе с тях.

„В Йопия, близо до Лида, живееше една жена на име Тавита, чиито
добри дела ѝ бяха спечелели любовта на всички. Тя бе достойна ученичка
на Исус и животът ѝ бе изпълнен с деяния на милост. Знаеше кои се нуждаеха от удобно облекло и от съчувствие и щедро служеше на бедните
и натъжените. Сръчните пръсти бяха по-работливи от езика ѝ.“ Деяния на

апостолите, с. 58

„Проповядването е само малка част от работата, която трябва да бъде
извършена за спасение на душите. Божият Дух убеждава грешниците в
истината и ги поставя в ръцете на църквата. Проповедниците може да
извършат своето, но никога не могат да направят това, което трябва да
извърши църквата. Бог изисква от нея да се грижи нежно за младите във
вяра и опитност, да отива при тях не за да си клюкарства с тях, а да се
моли, да им говори думи, които са като „златни ябълки в сребърни съдове“
(Пр. 25:11). (…)
Дълг на Божиите деца е да бъдат мисионери за Него, да опознават
нуждаещите се от помощ. Ако някой се колебае под натиска на изкушение,
неговият случай трябва да бъде внимателно разгледан и мъдро разрешен,
тъй като вечната му съдба е поставена на карта и думите и действията на
тези, които работят с него, могат да бъдат ухание на живот за живот или на
смърт за смърт.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 66, 67

Вторник

30 август

3. НЕСЕБЕЛЮБИВА ЛЮБОВ: ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ АЗ-А
а. Когато истинската любов към другите стане рядка, как трябва да се
преодолее този проблем? Матей 24:12; Откровение 2:2-4; Евреи 12:2-4
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Матей 24:12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на
мнозинството ще охладнее.
Откровение 2:2-4 До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня,
Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте
златни светилника; 2 Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не
можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе
си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи; 3 и имаш търпение, и за
Моето име си издържал, и не си се уморил. 4 Но имам това против тебе,
че си оставил първата си любов.
Евреи 12:2-4 Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на
вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст,
като презря срама и седна отдясно на Божия престол. 3 Защото
размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоречие
против Себе Си, та да ви не дотяга и да не ставате малодушни, 4 Не сте
се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.

„Любовта към Бог липсва в църквата и в резултат любовта към Аз-а се
е появила в нова активност. Със загубата на любовта към Бога е дошла и
загубата на любовта към братята.” Ревю енд херълд, 20 март 1894
„Нека този живот, толкова бурен от конфликти и безпокойства, се свър-

же с Христос и тогава Аз-ът вече няма да претендира за върховенство.“ Библейски коментар т. 3, с. 1161

„Гордост и себелюбие не могат да виреят в душата, която държи пресен
спомена за разигралите се на Голгота сцени.“ Животът на Исус, с. 545
б. Коя е голямата причина, която прави християнския настойник да
свети в този свят? 1 Коринтяни 10:24
1 Коринтяни 10:24 Никой да не търси своята лична полза, но всеки
ползата на другиго.

„Несебелюбието, принципът на Божието царство, е принципът, който
Сатана мрази. Той отрича неговото съществуване. Още от началото на
великата борба той се опитва да докаже, че Божиите принципи са себелюбиви, и той се отнася по същия начин с всички, които служат на Бога.
Обаче Христовото дело, и това на всички, които носят Неговото име, е да
опровергаят това твърдение на Сатана.
Исус дойде в човешки образ, за да даде чрез живота Си една картина
на несебелюбието; и всички, които приемат този принцип, трябва да бъдат
Негови съработници за поясняване на този принцип чрез живота си. Да
изберат правото, понеже е право; да стоят за истината в лицето на страдания и жертви - „Това е наследството на слугите Господни и правдата им е
от Мене“ - казва Господ.“ Възпитание, с. 166
Урок 10 3 септември 2022
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„В небето никой не ще мисли за Аз-а, нито ще търси своето собствено
удоволствие; но всички от чиста, истинска любов ще се стремят за щастието на небесните същества около тях. Ако желаем да се радваме на небесното общество в подновената земя, трябва да бъдем тук управлявани от
небесни принципи;“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 132, 133 (англ.)

Сряда

31 август

4. ПОСТАВЯНЕ ПРИОРИТЕТНО НА НАЙ-ВАЖНОТО
а. Какво трябва да вземе предвид християнският настойник при избора на приоритети? 1 Йоан 2:15-17
1 Йоан 2:15-17 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.16 Защото всичко що е в света,
- похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота,
- не е от Отца, но е от света;17 и светът преминава, и неговите похоти;
а който върши Божията воля, пребъдва до века.

„Ако всички пари, които се използват разточително, за ненужни неща,
бяха поставени в Божията съкровищница, щяхме да видим мъже, жени и
младежи, които се предават на Исус и вършат своя дял на сътрудничество
с Христос и ангелите. Най-богатите Божии благословения биха дошли в
нашите църкви и много души биха били обърнати към истината.“ Ревю енд
Хералд, 23 декември 1890

„Когато случаите на всички хора бъдат преглеждани пред Бога, няма да
се задава въпросът в какво са вярвали, а какво са направили, дали са
били изпълнители на Словото, дали са живели за себе си, или са вършили дела на благотворителност, доброта и любов, като са поставяли
другите пред себе си и са проявявали себеотрицание, за да ги благославят. (…)
Христос е бил наскърбен и наранен от вашия егоизъм и от безразличието ви към страданията и нуждите на хората.“ Свидетелства към църквата,
т. 3, с. 505

„Ако всички, които твърдят, че са Христови последователи, бяха наистина осветени, техните средства вместо да бъдат употребявани за безполезни и дори вредни удоволствия, щяха да влязат в съкровищницата
на Господа, а самите те биха били за другите пример на въздържание,
себеотрицание и себепожертвувателност. Тогава те биха били светлина на
света.“ Великата борба, с. 391
б. Като настойници в последните дни, какви нагласи трябва да избягваме - или, от друга страна, да приемем? Исая 58:2-4, 10-12; Притчи
21:3
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Исая 58:2-4, 10-12 При все това те Ме търсят всеки ден и желаят да
учат пътищата Ми; Като народ, който е извършил правда и не е оставил
постановлението на своя Бог, Те искат от Мене праведни постановления
и желаят да се приближат при Бога. 3 Защо постихме, казват, а Ти не
виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на
постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви
се вършат всичките ви работи. 4 Ето, вие постите за да се препирате и
карате, и за да биете нечестиво с пестници; Днес не постите така щото
да се чуе горе гласът ви.
Притчи 21:3 Да върши човек правда и правосъдие е по-угодно за Господа
от жертва

„В нашата работа ще открием високо изповядване на благочестие и
много външна акуратност, свързани с голяма вътрешна порочност. Хората,
представени в Исая 58, се оплакват, че Господ не забелязва служенето им.
Това оплакване е израз на сърца, непокорени от благодатта, бунтуващи се
срещу истината.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1148, 1149
„Мнозина получават похвала за добродетели, които не притежават.
Този, Който изпитва сърцата, претегля подбудите. И често дела, силно
одобрявани от хората, са записани от Него като мотивирани от себелюбие
и долно лицемерие. Всяка постъпка в нашия живот, независимо дали е
прекрасна и достойна за похвала или заслужаваща укор, се отсъжда от
Изпитващия сърцата според подбудите, които са я предизвикали.“ Служители на евангелието, с. 238

Четвъртък

1 септември

5. СЛЕДВАНЕ НА ХРИСТОС В СЕБЕОТРИЦАНИЕ
а. Кой принцип е основен за истинското християнско служене? Деяния 20:35
Деяния 20:35 Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да
помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е
казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.

„Има работа, която трябва да се извърши в нашите градове - работа,
която трябва да се извърши на всяко място. Бог ще вземе мъже от ралото,
от кошарата, от лозето и ще ги постави на мястото на онези, които смятат,
че трябва да имат най-високата заплата. Тези, които се залавят за висока
заплата, ще намерят в парите, които са получили, цялата награда, която
някога ще получат. Не може да се очаква от такива да чувстват бреме за
спасението на загиващите души. Господ не може да използва такива хора
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в Своето дело. Докато не изгонят егоизма от сърцата си, усилията им са
безполезни.” Ревю енд Хералд, 15 декември 1904
„Небесните ангели могат да работят с такъв, който се стреми не към
лична прослава, а към спасяване на души.“ Животът на Исус, с. 354
б. Кое трябва да вдъхнови християнския настойник с чиста, свежа
мотивация за служба? 2 Коринтяни 8:8, 9
2 Коринтяни 8:8, 9 Не казвам това като по заповед, но за да опитам
искреността на вашата любов чрез усърдието на другите. 9 Защото
знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе,
за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

„Исус остави Своя дом на слава, облече Своето божествено естество
с човешко и дойде в един свят, помрачен и омърсен от проклятието на греха. Той можеше да остане в Своя небесен дом и да получава поклонението
на ангелите; но дойде на тази земя, за да потърси и спаси изгубените,
загиващите. „Заради вас Той стана беден, за да се обогатите вие чрез Неговата бедност“ (2 Коринтяни 8:9). Той, Величието на небето, Който беше
едно с Отец, се отказа от Себе Си, направи всяка възможна жертва, за да
не погине човекът, а да има вечен живот. Христос живя не за да угажда на
Себе Си. Ако Той беше угаждал на Себе Си, къде щяхме да бъдем ние
днес?“ Ревю енд херълд, 23 декември 1890

Петък

2 септември

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

74

Как мога да бъда виновен за неприлично поведение?
Какво можем да научим относно любовта на Христос и Неговите
последователи?
Как една жива любов към Христос трябва да се прояви в нас?
Защо винаги трябва да изпитваме собствените си приоритети и
подбуди?
Какво трябва да правим, за да съдействаме по-ревностно на Божието дело?
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10 септември 2022 г.

Практическо настойничество
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Нечестивият, от гордостта на лицето си
казва: „Господ няма да издири“. Всичките му помисли са, че няма
Бог. (Псалм 10:4)
„Нека духът ви се очисти от всичко земно, от всички нечестиви, немилостиви мисли. Нека думите ви бъдат чисти, осветени, оживяващи и
освежаващи всички, с които общувате. Не се възбуждайте лесно.” Нашето
високо призвание, с. 174

Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 572 - 575

(от „Поведението на проповедника на амвона трябва да е благоразумно“ до
„Проповедници, които са били съработници с Христос, влизат в радостта на
господаря си и изпитват удовлетворение.“)

Неделя

4 септември

1. РАЗВИВАНЕ НА БЛАГОРОДНИ КАЧЕСТВА
а. Какво трябва да характеризира нашето отношение към всички - и
какво може да ни помогне постоянно да поддържаме такова поведение? 1 Солунци 5:14, 15, 23; 1 Коринтяни 9:25
1 Солунци 5:14, 15, 23 Молим ви още, братя, увещавайте безчинните,
насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи
към всички.15 Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога
търсете доброто един на друг и на всичките… А сам Бог на мира да ви
освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото
ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
1 Коринтяни 9:25 И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те
вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен.

б. Как се вижда напредъкът в живота на християнския настойник и
с какви средства се постига това? Колосяни 3:8-10, 13; Яков 3:17, 18
Колосяни 3:8-10, 13 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост,
злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. 9 Не се лъжете един
друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, 10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е
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създал; ... 13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте,
ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас,
така прощавайте и вие.
Яков 3:17, 18 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после
миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

„Когато имате да понасяте малки трудности, които изглеждат трудни,
помислете за Исус, скъпия Спасител, как Той пострада и издържа, за да
спаси грешните смъртни.“ Ръкопис, т. 3, с. 124
„Ще бъдете погрешно разбирани. Оставете на Бог неправдите, които
смятате, че съществуват. Бъдете лесно умолявани и не се възбуждайте
лесно. Не говорете гневни думи заради нещо, което сте чули. Това накърнява влиянието ви. Нека Божията благодат ви помогне да имате търпение.” Пак там, т. 19, с. 149
„Необходимо е да подхранваме любов – не онази, която погрешно наричаме добротворство и която ни кара да обичаме греха, грижейки се за
грешниците, а библейското добротворство и библейската мъдрост, която
е преди всичко чиста, умолима, мирна, пълна с милост и добри плодове.“
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 524

Понеделник

5 септември

2. ДОМАШНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАСТОЙНИЦИ
а. Кои принципи трябва да се обединят в обучението на нашите деца?
Псалм 85:10
Псалм 85:10 Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха.

„Непослушанието и бунтът трябва да бъдат наказани; но не забравяйте, че наказанието трябва да бъде извършено с Христовия дух. Изисквайте
послушание, но никога с буря от гневни думи, а твърдо и любезно. И когато
прибягвате към дисциплиниране на детето си, не забравяйте собственото
си отношение с вашия небесен Баща. Вървели ли сте съвършено пред
Него? Не сте ли своенравни и непокорни? Не Го ли наскърбявате постоянно? Но Той отнася ли се с вас с гняв? Не забравяйте също, че децата
ви са получили склонността си да грешат именно от вас. Спомнете си
колко често се държите като пораснали деца. Въпреки дългогодишната
ви християнска опитност, въпреки многото ви благоприятни случаи за самодисциплина, колко лесно се възбуждате към гняв. Тогава отнасяйте се
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нежно с децата си, като не забравяте, че те не са имали благоприятните
случаи, които сте имали, за да придобият самоконтрол.“ Ревю енд херълд, 8
юли 1902 г.

б. Какъв начин на действие дава доверие и живот на нашите мисионерски усилия в обществото? Лука 6:28-30
Лука 6:28-30 Благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. 29 На този, който те плесне по едната буза, обърни
и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата
си. 30 Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай нещата си от този,
който ги отнема.

„Във всичките ни общувания с невярващи, внимавайте да не им дадете повод да си съставят погрешно мнение за вашата вяра или да укоряват каузата на истината, която защитавате. Мнозина затрудняват пътя със
собствения си начин на действие. Има известно неблагоразумие от тяхна
страна. Лесно се дразнят. Малки трудности възникват в професията или в
други временни въпроси, които ги карат да мислят, че са погрешно преценени или онеправдани от своите съседи. Тези неща са дали възможност
да се създаде студенина или лоши чувства и по този начин да затворят
вратата за достъп до онези, които можеше да бъдат достигнати от истината. Никога не трябва да позволяваме на въпроси от временен интерес да
угасят любовта ни към душите. Братя, бъдете любезни и учтиви при всички
случаи. Никога не бъдете остри, критични или взискателни в постъпката
си. Ако има някакво предимство, което можете да спечелите, дайте го на
ближния си, когото се изисква да обичате, както обичате себе си. С търпението и любовта на Исус гледайте за възможности да се отнесете към него
любезно. Нека се увери, че религията, която изповядваме, не затваря и не
замръзява пътищата на душата, правейки ни не съчувствителни и взискателни.” Пак там, 22 май 1888

Вторник

6 септември

3. ПРОЯВЯВАНЕ НА ЛЮБОВ
а. Как огорчението към нашите братя или сестри се отразява на нашето положение пред света? Евреи 12:15
Евреи 12:15 И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията
благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и
мнозинството да се зарази от него.
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„Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих,
така и вие да се обичате един друг. По това всички ще познаят, че сте Мои
ученици, ако имате любов помежду си.“ (Йоан 13:34, 35) Тези думи не са
думи на човек, а думите на нашия Изкупител; и колко е важно да изпълняваме напътствията, които Той ни е дал! Няма нищо, което да отслаби така
влиянието на църквата, както липсата на любов. Христос казва: „Ето, Аз ви
изпращам като овце сред вълци; бъдете, прочее, мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите” (Матей 10:16). Ако трябва да срещнем съпротива
от нашите врагове, които са представени като вълци, нека внимаваме да
не проявим същия дух помежду си. Неприятелят добре знае, че ако нямаме любов един към друг, той може да спечели своя обект и да нарани и
отслаби църквата, като предизвиква разногласие между братята. Той може
да ги накара да подозират зло, да говорят зло, да обвиняват, осъждат и
се мразят един друг. По този начин Божията кауза е опозорена, името на
Христос е порицано и се нанася неизразима вреда на човешки души.“ Ревю
енд Хералд, 5 юни 1888

б. Какво ще стане, когато ежедневно култивираме любов? Матей 12:35
(първа част); Колосяни 3:12-15
Матей 12:35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри
неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
Колосяни 3:12-15 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13
Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има
оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за
който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

„Ако имате любов в сърцето си, ще се стремите да утвърдите и изградите своя брат в пресветата вяра. Ако бъде изпусната дума, която е пагубна
за характера на вашия приятел или брат, не насърчавайте това злословие.
Това е дело на врага. Моля, напомнете на говорещия, че Божието слово
забранява подобен вид разговор. Трябва да изпразним сърцето от всичко,
което осквернява храма на душата, за да може Христос да обитава вътре. Нашият Изкупител ни е казал как можем да Го разкрием на света. Ако
ценим Неговия Дух, ако проявяваме любовта Му към другите, ако пазим
интересите на другия, ако сме любезни, търпеливи, сдържани, светът ще
има доказателство от плодовете, които носим, че сме деца на Бога. Единството в църквата е това, което ѝ дава възможност да упражнява съзнателно влияние върху невярващите и светските хора.“ Пак там
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Сряда

7 септември

4. ЕДИН ТИПИЧЕН ПРОБЛЕМ
а. Назовете едно зло, което често се среща в църквата. Левит 19:16
(първа част); Еремия 20:10; Притчи 16:17-20
Левит 19:16 Да не обикаляш между людете си като одумник, ...

Еремия 20:10 Защото чух клевета от мнозина; навсякъде е трепет.
„Обвинявайте и ние ще го обвиним“ - думат всички, с които аз живеех в
мир, които гледат да се спъна. „Може би той ще се подмами в някаква
погрешка, та ще надмогнем над него и ще си му отмъстим.“
Притчи 16:17-20 Пътят на праведните е да се отклоняват от зло. Който
пази пътя си, опазва душата си. 18 Гордостта предшества погибелта и
високоумието - падането.19 По-добре да е някой със смирен дух между
кротките, нежели да дели користи с горделивите. 20 Който внимава на
словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.

„Носещите се слухове често са разрушители на единството между братята и сестрите. Има някои, които гледат с отворени очи и уши да доловят
някой носещ се скандал. Те събират дребни случки, които може да са нищожни сами по себе си, но които се повтарят и преувеличават, докато един
ден човек стане престъпник заради една дума. Техният девиз изглежда е:
„Докладвай и ние ще докладваме.“ Тези клеветници вършат работата на
дявола с изненадваща ревност, без да съзнават колко обидно е поведението им на Бога. Ако биха изразходвали половината от енергията и усърдието, които влагат в тази несвята работа, за да изследват собствените си
сърца, щяха да намерят толкова много какво да направят, за да очистят
душите си от нечистота, че не биха имали нито време, нито желание да
критикуват своите братя и не биха паднали под властта на това изкушение.
Вратата на ума трябва да бъде затворена срещу „Казват“ или „Чух, че...“
Защо вместо да позволяваме на ревност и подозрителност или лоши предположения да влязат в сърцата ни, не отидем при нашите братя и след
това откровено, но любезно да представим пред тях нещата, които сме
чули, пагубни за техния характер и влияние, и се помолим с тях и за тях?“
Ревю енд херълд, 3 юни 1884

б. Как можем да избегнем навика да се клюкарства? Притчи 14:15;
25:9, 10
Притчи 14:15 Простият вярва всяка дума, а благоразумният внимава добре в стъпките си
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25:9, 10 Разисквай делото си с противника си сам. Но не откривай чужди
тайни,10 да не би да те укори оня, който те слуша, и твоето безчестие
да остане незаличимо.

в. Ако установим, че брат или сестра наистина са виновни за някаква
грешка, какъв е нашият личен дълг? Галатяни 6:1; Яков 5:19, 20
Галатяни 6:1 Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си,
да не би ти да бъдеш изкушен.
Яков 5:19, 20 Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината, и един
го обърне, 20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път
ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.

„Когато виждаме грешки в другите, нека помним, че ние имаме недостатъци, може би по-сериозни в очите на Бога, отколкото недостатъците,
които осъждаме в нашия брат. Вместо да разгласяваме неговите недостатъци, нека помолим Бог да го благослови и да му помогне да поправи
грешката си. Христос ще одобри този дух и начин на действие и ще ви
отвори път да кажете мъдри слова, които ще дадат сила и ще помогнат на
този, който е слаб във вярата.“ Пак там, 5 юни 1888

Четвъртък

8 септември

5. ДА ОБИЧАМ БЛИЖНИЯ СИ
а. Какви промени се виждат, когато не се възбуждаме лесно и не мислим за зло (1 Коринтяни 13:5)? Ефесяни 4:23-25; 5:9-12
1 Коринтяни 13:5 А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.
Ефесяни 4:23-25 Да се обновите в духа на своя ум, 24 и да се облечете в
новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
5:9-12 И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и
възпявате Господа в сърцето си, 20 и като винаги благодарите за всичко
на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.

„Човек, който култивира в себе си скъпоценното растение на любовта,
ще бъде себеотрицателен по дух и няма да губи самообладание, когато
бъде провокиран. Няма да всажда погрешни подбуди и зли намерения у
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другите, но ще чувства дълбоко греха в Христовите ученици.“ Свидетелства
към църквата, т. 5, с. 120

„В любовта няма проява на подозрителност, напротив тя се стреми да
види най-благоприятните подбуди в постъпките на другите. Любовта никога не излага без нужда грешките им. Не слуша жадно неблагоприятни
слухове, но се стреми да напомня добрите качества на обвинените.“ Пак
там, с. 163

б. Как може светът да вижда в нашия живот ежедневно израстване в
Христос? Тит 2:7, 8, 11-14
Тит 2:7, 8, 11-14 Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност, 8 здраво и неукорно говорене,
за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас… 11
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, 12 и
ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, 13 ожидайки
блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител
Исус Христос, 14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко
беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за
добри дела.

„Нека всеки се запита: Притежавам ли благодатния дар на любовта?
Научил ли съм се да търпя дълго и да бъда любезен? Без това небесно
качество таланти, учение и красноречие са също така безсмислени като
звънтяща мед или дрънкащ кимвал.“ Пак там
„Въпреки че не можем да обичаме и да общуваме с онези, които са
люти врагове на Христос, ние трябва да култивираме този дух на кротост
и любов, характерни за нашия Учител - любов, която не мисли зло и не се
раздразнява лесно.“ Ревю енд херълд, 3 юни 1884

Петък

9 септември

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

Опишете реформацията, цитирана в Колосяни 3:8-10, 13
Как можем по-добре да представяме Христос във временните
неща?
Как можем да преодолеем общия проблем, който измъчва много
църкви?
Какво е погрешното на „Казват“ и „Чух“?
Опишете някои начини, по които настойничеството на Божията
любов може да се прояви в полза на другите.
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Една неизменна добродетел
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Любовта никога не отпада; другите дарби
обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат;
знание ли е, ще се прекрати. (1 Коринтяни 13:8)
„Никога не бива да отминаваме една страдаща душа, без да се постараем да ѝ придадем утехата, с която Бог ни е утешил.“ Животът на Исус, с. 409
Препоръчвано четиво: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 109-111
(19. Истинска любов )

Неделя

11 септември

1. МОЩНА МОТИВАЦИЯ
а. Какво може да научи християнският настойник от мотивацията на
апостол Павел? 1 Коринтяни 9:16-19; 2 Коринтяни 5:14, 15
1 Коринтяни 9:16-19 Защото, ако проповядвам благовестието, няма с
какво да се похваля; понеже нужда ми се налага; защото горко ми ако не
благовествувам. 17 Понеже, ако върша това доброволно, имам награда, но
ако с принуждение, то само изпълнявам повереното ми настойничество:
18 И тъй, каква е моята награда? Тая че, като проповядвам евангелието,
да мога да направя благовестието безплатно, така щото да не изполвам
напълно моето право в благовестието. 19 Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да придобия
мнозината.
2 Коринтяни 5:14, 15 Защото Христовата любов ни принуждава, като
разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са
умрели; 15 и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си,
но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.

б. Какви увещания са дадени, за да ни мотивират за промяна? 1 Петрово 1:22, 23
1 Петрово 1:22, 23 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте
се един друг горещо, от сърце,23 тъй като се възродихте, не от тленно
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семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].

„Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.“ Благословените резултати ще се появят като плод на такъв
начин на действие. „С каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят.“ Това са
силни мотиви, които би трябвало да ни подтикнат да се обичаме един друг
с чисти сърца и горещо. Христос е нашият пример. Той вършеше добро,
живееше, за да благославя хората. Любовта украсяваше и облагородяваше Неговите постъпки. На нас не ни е наредено да правим НА СЕБЕ СИ
онова, което желаем другите да правят на нас; ние трябва ДА ПРАВИМ НА
ДРУГИТЕ онова, което желаем те да правят на нас в подобни обстоятелства. Мярката, с която съдим, ще бъде приложена и за нас. Чистата любов
е проста по действие и се отличава от всеки друг принцип на действие.
Любовта към влиянието и желанието за похвали от другите може да произведе добре подреден живот и дори безукорен начин на говорене. Себеуважението може да ни подтикне да избягваме злото. Егоистичното сърце
може да извърши дела на щедрост, да признае настоящата истина и да
изрази външно смирение и привързаност, но въпреки това мотивите да са
измамни и нечисти. Делата, произлизащи от такова сърце, могат да бъдат
лишени от уханието на живот и от плодове на истинска святост, но да е
лишена от принципите на чистата любов. Любовта трябва да се съхранява
и култивира, защото влиянието ѝ е божествено.“ Свидетелства към църквата,
т. 2, с. 111

Понеделник

12 септември

2. ПЛОДЪТ НА ЛЮБОВТА
а. Как безкористната любов на Павел даде плод при най-неблагоприятни обстоятелства? Филипяни 1:12-14; 2:15-17
Филипяни 1:12-14 А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя,
спомогна повече за преуспяване на благовестието, 13 до толкоз, щото
стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за
Христа; 14 и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в
оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
2:15-17 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред
опако и извратено поколение, между които блестите като светила на
света, 16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля
в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.
17 Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.
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„Не чрез проповедите на Павел, но чрез оковите му бе привлечено вниманието на двореца към християнството. Като затворник той освободи от
окови толкова много души, роби на греха. Но това не бе всичко. Апостолът
заяви: “И повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите
ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх” (Филип. 1:14).
Търпението и куражът му по време на дългото и несправедливо затворничество, смелостта и вярата му бяха една непрекъсната проповед.
Духът му, така различен от духа на света, даде свидетелството, че една
сила, по-висша от земната, обитава в него. И чрез примера му християните
бяха подбудени да защитават делото с по-голяма решителност, отколкото
преди Павел да бъде откъснат от публична дейност. Павловите окови подействаха по такъв начин, че когато неговата сила и полезност изглеждаха
прекършени и според всички изгледи той можеше да направи най-малко,
тогава пожъна снопи за Христос в полета, изглеждали напълно затворени
за него.“ Деяния на апостолите, с. 211
б. Как можем всички да бъдем вдъхновени и укрепени от смелостта
на Павел? 2 Коринтяни 4:5-10; 11:24-28
2 Коринтяни 4:5-10 Защото ние не проповядваме себе си, но Христа Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса. 6 Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял
в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в
лицето Исус Христово. 7 А ние имаме това съкровище в пръстни съдове,
за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. 8 Угнетявани
сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;
9 гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени. 10 Всякога
носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото
ни и живота на Исуса.
11:24-28 Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един;
25 три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм
претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. 26 Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в
опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от
езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море,
в опасност между лъжебратя; 27 в труд и мъка, много пъти в неспане, в
глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота; 28 и, освен другите
неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден,
грижата за всичките църкви.

„Търпението, както и смелостта, водят към победа. Чрез смирение в
тежките изпитания, както и чрез смелост в начинанията могат да бъдат
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спечелени души за Христос. Християнин, който проявява търпение и мъжество при лишения и страдания и среща дори самата смърт с мира и
спокойствието на непоклатимата вяра, може да направи за евангелието
повече, отколкото чрез дълъг живот на верен труд. Често, когато Божий
слуга е откъснат от активна работа, Провидението намира тайнствени начини, изглеждащи за оплакване според нашето късогледо разбиране, но
предназначени от Бога да извършат делото, което по друг начин никога не
би било извършено.
Нека Христовият последовател да не мисли, че когато вече не е в състояние да работи открито и активно за Бога и за Неговата истина, няма
повече служба, която да представи, или награда, която да спечели. Искреният Христов свидетел никога не бива оставен настрана. В здраве и в
болест, в живот и в смърт Бог още го използва.“ Пак там, 211, 212

Вторник

13 септември

3. ПОБЕДОНОСНА ЛЮБОВ
а. Как християнският настойник може да спечели победата над грешните думи и отношения? Яков 3:2, 10-12; Езекиил 36:25, 26
Яков 3:2, 10-12 Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши
в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло… 10
От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде. 11 Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и
горчива вода? 12 Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини,
или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.
Езекиил 36:25, 26 Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. 26
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

„И най-внимателното спазване на външното благоприличие и възпитание в живота няма достатъчно сила да затвори вратата пред раздразнителността, пред острата преценка и непристойния говор. В сърцето трябва
да обитава духът на искрената щедрост. Любовта придава на онзи, който
я притежава, благодат, благоприличие и красота на поведението. Любовта
озарява лицето и смекчава гласа, очиства и издига целия човек.
Довежда го в хармония с Бога, защото е божествен атрибут.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 525

б. Чрез какви преживявания можем да научим неизменната сила на
любовта? 2 Коринтяни 8:1-5; 1 Йоан 5:1-4
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2 Коринтяни 8:1-5 1 При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, 2 че, макар и да търпят голямо
утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха
повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост. 3 Защото
свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън
от силата си, 4 като ни умоляваха с голямо настояване, относно това
даване, дано да участвуват и те в служенето на светиите. 5 И те не само
дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по
Божията воля, на нас.
1 Йоан 5:1-4 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и
всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него. 2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди 3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите
заповеди; а заповедите Му не са тежки. 4 Защото всичко, що е родено
от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.

„Опозицията, която срещаме, може да се окаже полза за нас по много
начини. Ако се понася добре, тя ще развие добродетели, които никога не
биха се проявили, ако християнинът няма какво да търпи. Вяра, търпение, въздържание, небесно мислене, доверие в Провидението и искрено
съчувствие към заблуждаващите се са резултатите от добре понесени
изпитания. Това са благодатите на Духа, които напъпват, цъфтят и дават
плод сред изпитания и несгоди. На християнското дърво винаги растат
кротост, смирение и любов. Ако словото бъде прието в добри и честни сърца, упоритата душа ще бъде покорена и вярата, хващайки се за
обещанията и разчитайки на Исус, ще се окаже триумфална. „Това е
победата, която е победила света - нашата вяра“ (1 Йоан 5:4).“ Ревю енд
херълд, 28 юни 1892

„Ще дойдат неочаквани разочарования. Исус често беше наскърбяван
от коравосърдечието на хората и вие ще имате подобно преживяване. Вашите молитви, вашите сълзи, вашите молби може да не събудят отзвук.
Сърцата са мъртви в престъпления и грехове. Изглежда, че няма никакво
покаяние, а само безразличие и съпротива, а от някои дори и презрение,
когато сте очаквали известна победа. Но не трябва да отслабвате усилията си. Ако един откаже, обърнете се към друг. Имайте вяра, че Утешителят ще извърши работата, която е невъзможна за вас. Имайте вяра
във всички благословени обещания, които Христос ви е дал. Работете с
любов и непобедим кураж, защото трябва да направите това, ако искате
да успеете. „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, ще пожънем своевременно.“ (Галатяни 6:9).“ Знамения на времето, 30
ноември 1891
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Сряда

14 септември

4. ТРАЙНА ЛЮБОВ
а. Какво е уникалното на растението любов? 1 Коринтяни 13:8 (първата част).
1 Коринтяни 13:8 Любовта никога не отпада; ...

„Трябва да виждаме в нашия ближен изкупен с кръвта на Христос. Ако
имаме тази любов един към друг, ще растем в любов към Бога и истината.
Били сме наскърбени в сърце, за да видим колко малко любов се подхранва сред нашите среди. Любовта е растение с небесен произход и ако искаме да процъфтява в сърцата ни, трябва да го отглеждаме всекидневно.
Кротост, благост, дълготърпение, да не бъдем лесно провокирани, да понасяме всичко, да претърпяваме всичко - това са плодовете на скъпоценното
дърво на любовта.“ Ревю енд херълд, 5 юни 1888
„В излъчващата се от Голгота любов е законът на живота на тази земя
и на небето; че любовта, която „не търси своето си“, има своя източник
в сърцето на Бога; и че в кроткия и смирен Исус е изявен характерът на
Онзи, Който обитава в непрестъпна виделина.“ Животът на Исус, с. 7
б. Какво трябва да насърчи християнския настойник да се труди за
душите, изкупени с кръвта на Христос? Галатяни 5:1
Галатяни 5:1 Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни
освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

„(В небесното училище) Там ще видят плода на своя труд всички онези, които са действали несебелюбиво. Резултатът на всеки добър принцип
и благородно дело ще бъде също явен. Това става явно донякъде и на
този свят, обаче колко малко от онези, които вършат благородни дела на
този свят виждат резултатите на своя труд! Колко много работят несебелюбиво и неуморно за такива, които стават недостигаеми за тях! (…) Така
се предават дарби, така се понасят бремета, така се работи, човеците
сеят семето и жетвата, която то дава над техните гробове, бива пожъната и използвана от други. Садят дървета, за да ядат други плода им. На
тази земя те са доволни да знаят поне, че чрез труда си са поставили в
действие влияния за добро. Резултатът от всичко това ще бъде виден в
бъдещия свят.
На небето се води доклад за всеки дар, който Бог е дал на човеците за
несебелюбива служба. Проследяването на това във всичките му широко
разклоняващи се направления, свиждането ни с онези които са се облагородили и издигнали чрез нашия труд, откриването на тяхната история,
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действието на добрите принципи – ето това ще бъде един от предметите
за изучаване в небесното училище. Това ще бъде и една от неговите награди.“ Възпитание, с. 338

Четвъртък

15 септември

5. ВРЪЗКАТА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО
а. Защо любовта е необходима, за да усъвършенстваме християнския характер? Колосяни 3:14; 1 Йоан 4:7-12
Колосяни 3:14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва
всичко в съвършенството.
1 Йоан 4:7-12 Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от
Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. 8 Който не
люби, не е познал Бога; защото Бог е любов. 9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем
чрез Него. 10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога,
но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете
ни. 11 Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да
любим един другиго. 12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един
другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към Него е съвършена в нас.

„И в нашия земен, ограничен от греха живот най-голямата радост и найвисшето възпитание се крият в служенето. Също и в бъдещото ни състояние, което не ще е спъвано от ограниченията на грешното човешко естество, нашата най-голяма радост и най-висше възпитание ще бъде да служим
– да свидетелстваме и като свидетелстваме ще получаваме нови познания
по отношение на „богатствата на славата на тази тайна“, „която е Христос
във вас, надеждата на славата (Гал. 1:27).“ Възпитание, с. 342
б. Коя е най-великата илюстрация на неизменната любов, която ще
свети през цялата вечност? Захария 13:6
Захария 13:6 И ако го попита някой: „Какви са тези рани между мишците
ти?“ Ще отговори: „Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.“

„Нашият Спасител ще носи вечно белезите на Своето разпятие. На
някога наранената Му глава, по ръцете и нозете Му личат единствените
следи от жестокото дело, което е извършил грехът. „Блясъкът Му е като
слънчева светлина; от ръцете Му излизат лъчи и тук е скривалището на
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силата Му“ (Ав. 3:4). В реброто Му, което бе прободено, от което изтече
кървавата струя, която помири човека с Бога, лежи славата на Спасителя, „там е скривалището на силата Му“. Той беше изкусен да помага чрез
жертвата на изкуплението и затова мощен да извърши съд на онези, които бяха презрели Неговата милост. Тези белези на Неговото унижение са
Неговата най-висша слава. От вечност до вечност раните от Голгота ще Го
славят и ще възвестяват мощта Му.“ Великата борба, с. 558

Петък

16 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Как християнският настойник трябва да разбира Матей 7:12?
2. Какви резултати може да постигне любовта, дори сред трудности?
3. Как трябва да се възползваме от изпитанията?
4. Защо службата от любов никога не е изгубена?
5. Къде се намира най-голямата радост в живота и най-висшето възпитание?
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Урок 13

24 септември 2022 г.

Мисията изпълнена!
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: (Любовта) не се радва на неправдата, а се
радва на истината. (1 Коринтяни 13:6)
„Любовта обича грешника, но мрази греха и ще го предупреди вярно
за неговата опасност, насочвайки го към Божия Агнец, който взема греха
на света. Грехът не трябва да бъде прикрит, а да бъде отнет.“ Ръкописи, т.
1, с. 217

Препоръчвано четиво: Съвети към домоуправителите, с. 228-236

Неделя

18 септември

1. СЕБЕИЗПИТВАНЕ
а. Въпреки че може да твърдим, че се радваме единствено в Бога,
какво трябва да осъзнаем ние като християнски настойници? Притчи
28:14
Притчи 28:14 Блажен оня човек, който се бои винаги, а който закоравява
сърцето си ще падне в бедствие.

„Библейската любов не е сантименталност, а активно проявяване на
любов. „Повърхностно са лекували раната на людете Ми, като казват „Мир,
мир; когато няма мир“ (Еремия 6:14; 8:11), и наричат това любов. Да се
обединим заедно, да наречем греха святост и истина, се нарича любов;
но това е измамлив вид. Лицемерието и фалшът са в света и ние трябва
внимателно да изследваме сърцата си, за да разберем дали притежаваме
истинската любов или не. Истинската любов няма да създава недоверие
и злодеяние. Тя няма да притъпи меча на Духа, така че да не реже. Тези,
които биха прикрили злото с фалшива любов, казват на грешника: „Ще ти
бъде добре.“ Слава на Бога, че има любов, която няма да се поквари; има
мъдрост, „която идва отгоре, която е (забележете) първо чиста, след това
миролюбива и нелицемерна, а плодовете на правдата се сеят с мир от миротворците.“ Това е описание на родената от небето, отгледана от небето
любов.“ Ръкописи, т. 1, 217
б. Какво трябва да характеризира ежедневната опитност на християнския настойник? Псалм 139:23, 24
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Псалм 139:23, 24 Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме, и
познай мислите ми; 24 и виж дали има в мене оскърбителен път; и води
ме по вечния път.

Понеделник

19 септември

2. НЕПОДОБАВАЩА РАДОСТ (I)
а. Как християнският настойник трябва да отговори на неправдата?
1 Коринтяни 13:6 (първа част)
1 Коринтяни 13:6 Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината.

„Делото на Сатана е съвсем противоположно на Божието дело. Врагът
на всяко добро стои като генерал на въоръжени сили, застанал да наранява душите на хората. Той гледа с демоничен триумф, когато вижда изповядващите се последователи на Христос да се хапят и унищожават един
друг. Стои винаги готов да помрачи живота на онези, които се опитват да
служат на Бога. Небесните ангели се учудват, че хората трябва да помагат
на сатанинските агенти в тяхната работа, обезсърчавайки сърцата, правейки Божия народ слаб, безсилен, безверен.” Колекциа Спалдинг и Меигън, с.

345, 346

„Ако искаме да бъдем победители, трябва да изследваме сърцата си, за
да сме сигурни, че не подхранваме нещо, което е обидно за Бог.“ Исторически очерци на чуждестранните мисии на адвентистите от седмия ден, с. 138

б. Как християнският настойник избягва да се радва на злото?
1 Петрово 5:8, 9
1 Петрово 5:8, 9 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът,
като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 9 Съпротивете се
нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се
понасят и от братята ви в света.

„Когато говорим за обезсърчение и униние, Сатана слуша с демонична
радост; защото му е приятно да знае, че ни е довел в своето робство. Сатана не може да чете нашите мисли, но може да види нашите действия,
да чуе думите ни; и от дългогодишните си познания за човешкото семейство, той може да оформи своите изкушения да се възползва от слабите
ни места в характера. И колко често го посвещаваме в тайната как може да
спечели победа над нас. О, да можехме да контролираме думите и действията си! Колко силни бихме станали, ако думите ни бяха от такъв характер, че да не се срамуваме да срещнем записите им в деня на съда. Колко
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различни ще изглеждат те в Божия ден от това, което изглеждат, когато ги
изричаме.” Ревю енд херълд, 19 май 1891
в. Кои увещания трябва да ни укрепят срещу споменатите по-горе
изкушения? Псалм 141:3 Ефесяни 4:29, 30
Псалм 141:3 Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на
устните ми.
Ефесяни 4:29, 30 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат
на тия, които слушат. 30 И не оскърбявайте Светия Божи Дух, в Когото
сте запечатани за деня на изкуплението.

„Когато общувате заедно, бъдете предпазливи в думите си. Нека разговорът ви бъде от такова естество, че да нямате нужда от покаяние.“ Пак
там, 5 юни 1888

Вторник

20 септември

3. НЕПОДОБАВАЩА РАДОСТ (II)
а. Как християнският настойник е предупреден да не се радва на греховете и слабостта на другите? Ефесяни 5:11, 12
Ефесяни 5:11, 12 И не участвайте в безплодните дела на тъмнината,
а по-добре ги изобличавайте; 12 защото това, което скришом вършат
непокорните, срамотно е и да се говори.

„Занемарявайки собствените си души, мнозина с охота дебнат и търсят
случаи да критикуват и осъждат. Всички имат дефекти в характера, така че
не е трудно да се намери нещо, което злобата или завистта да изтълкува
в нечия вреда. „Ето - казват тези дръзки съдии, - имаме факти. Ще им
лепнем едно обвинение, от което няма да могат да се очистят“. Те чакат
удобен случай, разтварят „вързопа“ си от клюки и изнасят пикантни истории. (…)
Истинските християни не обичат да излагат грешките и слабостите на
другите. Те се отвращават от порочните и безобразни неща и насочват ума
си към привлекателното и прекрасното. Всяко търсене на грешки, всяка
дума на критика и осъждане са болезнени за истинския християнин.“ Свидетелства за църквата, т. 5, с. 93, 94
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б. Кои са някои примери за това как християнският настойник трябва
да се въздържа от това да се радва на неправдата? Притчи 24:17, 18
Притчи 24:17, 18 Не се радвай, когато падне неприятелят ти, и да се не
весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.

„Вместо да намираме грешки в другите, нека бъдем критични към себе
си. Въпросът на всеки един от нас трябва да бъде: Право ли е сърцето ми
пред Бог? Ще прослави ли този начин на действие моя Отец, който е на
небесата? Ако сте подхранвали погрешен дух, нека той бъде изгонен от
душата. Ваш дълг е да премахнете от сърцето си всичко, което е от оскверняващо естество; всеки горчив корен трябва да бъде изтръгнат, за да не
би други да бъдат заразени от пагубното му влияние. Не позволявайте на
отровно растение да остане в почвата на сърцето ви. Изкоренете го тъкмо
този час и засадете на негово място растението на любовта. Нека Исус
бъде съхранен в душата.
Христос е нашият пример. Той обикаляше да върши добро. Живееше,
за да благославя другите. Любовта украсяваше и облагородяваше всички
Негови действия и ни е заповядано да следваме по стъпките Му. Нека
помним, че Бог изпрати Своя Единороден Син в този свят на скръб, за да
ни „изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си един народ за Свое
притежание, ревностен за добри дела“ (Тит 2:14). Нека се стремим да изпълним изискванията на Бог и да изпълняваме Неговия закон. „Любовта е
изпълнение на закона“ (Римляни 13:10) и Този, Който умря, за да живеем,
ни даде тази заповед, да се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил; и
светът ще познае, че сме Негови ученици, ако имаме тази любов един към
друг.” Ревю енд херълд, 5 юни 1888 г

Сряда

21 септември

4. С НАШИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ
а. Кое учение и опитност на ранните ученици трябва да бъдат наши?
Яков 5:16 Филипяни 2:1, 2
Яков 5:16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се
един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на
праведния.
Филипяни 2:1, 2 И тъй, ако има някоя утеха в Христа или някоя разтуха
от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, 2 направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате
еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.
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„Трябва да сме често в молитва. Изливането на Божия Дух дойде в
отговор на усърдна молитва. (. . .) (Учениците) не бяха събрани, за да
разкажат пикантни новини за скандал. Те не се стремяха да разкрият
всяко петно, което можеха да намерят върху характера на брат. Те чувстваха своята духовна нужда и викаха към Господ за светото помазание, за
да им помогне да победят собствените си слабости и да ги подготви за
делото за спасяване на другите. Молеха се с голяма сериозност Христовата любов да се излее в сърцата им. Това е нашата голяма нужда днес
във всяка църква в нашата страна. Защото „ако някой е в Христос, той
е ново създание: старото премина; ето, всичко стана ново“ (2 Коринтяни
5:17). Това, което беше осъдително в характера, бе очистено от душата
чрез любовта на Исус. Всяко себелюбие бе изгонено, всяка завист, всяко
зло говорене бе изкоренено и в сърцето се извърши основна промяна.”
Ревю енд Хералд, 22 юли 1890

б. Кои фактори трябва да имат предвид всички християнски настойници при общението си с онези, които твърдят, че обичат? Римляни
14:19; 1 Солунци 5:11
Римляни 14:19 И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно
назидание.
1 Солунци 5:11 Затова насърчавайте се един друг, както и правите.

„Нека обикновените, евтини, земни неща не поглъщат ума, защото присъствието на Исус ще бъде оттеглено. Животът на църквата се предава от
Христос и ние помагаме на църквата, когато работим в хармония с животворната сила, отвръщайки поглед от себе си и се стремим да се изграждаме един друг в най-свята вяра.“ Ръкописи, т. 11, с. 265
„Има съчувствие към греха и грешниците, което е опасно за успеха на
църквата в днешно време. „Трябва да имате любов“ е викът. Но това чувство, което би извинило грешните и би защитило виновните, не е любовта
на Библията. Приятелството на нечестивите е по-опасно от тяхната враждебност; защото никой не може да надделее над слугите на живия Бог,
освен като ги изкуши към непокорство.
Оскърбителният характер на греха може да бъде оценен само в светлината на кръста. Когато хората настояват, че Бог е твърде милостив, за
да накаже нарушителите на Неговия закон, нека погледнат към Голгота;
нека разберат, че именно защото Христос пое върху Себе Си вината на
непокорните и пострада вместо грешниците, мечът на справедливостта се
повдигна срещу Божия Син.” Знамения на времето, 6 януари, 1881
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Четвъртък

22 септември

5. ПРАВИЛНО РАДВАНЕ
а. Как християнският настойник изявява истинската любов? 1 Коринтяни 13:6 (последна част); Псалм 119:140–144, 172
1 Коринтяни 13:6 Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината.
Псалм 119:140-144, 172 Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича. 141 Скромен съм и презрян, обаче не забравям Твоите правила. 142 Твоята правда е вечна правда и законът Ти е истина. 143 Неволи
и утеснения ме намериха обаче Твоите заповеди са моя наслада. 144 Твоите свидетелства са праведни до века. Вразуми ме, и ще живея… Езикът
ми ще пее за словото Ти, защото всичките Твои заповеди са правда.

„Трябва да имате любов“, това е викът, който се чува навсякъде, особено от онези, които изповядват освещение. Но истинската любов е прекалено чиста, за да покрие непризнат грях. Докато трябва да обичаме душите,
за които Христос умря, не трябва да правим компромис със злото, не бива
да се обединяваме с бунтовниците и да наричаме това любов.“ Деяния на

апостолите, с. 251

б. Каква е крайната цел на християнския настойник? 1 Коринтяни 2:2
Коринтяни 2:2 Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен
Исус Христос, и то Христос разпнат.

„А отлитащите във вечността години ще им дават все по-богати и почудесни откровения на Бог и на Христос. Заедно с растящото познание
ще се увеличава и любовта, благоговението и блаженството. Колкото повече човеците познават Бога, толкова по-голямо бива тяхното удивление
от Божия характер. А когато Исус им разкрие богатствата на спасението и
удивителните постижения в голямата борба със Сатана, сърцата на изкупените ще се разпалват все повече от любов. С по-голямо блаженство ще
хващат те златните арфи и неизброими хиляди ще се присъединяват към
тях в мощен хор на славословие. (…)
От най-нищожният атом до най-голямото световно тяло, всички живи и
всички безжизнени неща в непомрачена красота и пълна радост заявяват:
Бог е любов!“ Великата борба, с. 561
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Петък

23 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД
1.

Защо себеизпитването е ключ към развитието на вярно настойничество?

2.

Кога може да бъдем опасно предразположени да угодим на врага,
вместо да угодим на Христос?

3.

Как може да бъдем в опасност да се радваме вътрешно на неправдата?

4.

Какви са симптомите на фалшивата любов?

5.

Как християнският настойник може да прояви истинска любов?

ef
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ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
ЮЛИ
2 - 20:08 ч.
9 - 20:06
16 - 20:02
23 - 19:56
30 - 19:49

АВГУСТ
6 - 19:41 ч.
13 - 19:31
20 - 19:21
27 - 19:09

СЕПТЕМВРИ
3 - 18:58 ч.
10 - 18:45
17 - 18:33
24 - 18:20

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМА

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

стр.

2
9
16
23
30

ЮЛИ
Поучаване
Здраве и успех
Посветен живот
Изследвайте Писанията лично за себе си
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

199 (157)
207 (165)
221 (175)
233 (185)

6
13
20
27

АВГУСТ
Почтителност
Подходяща храна за ума
Последици от романите
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

240 (180)
252 (199)
262 (207)

СЕПТЕМВРИ
3 Духът на пожертвувателност
10 Икономия в облеклото
17 Домашна религия
24 БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

274 (217)
284 (224)
297 (235)

ЮЛИ
Дата

Ден

Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

1
2

Петък
Събота

Притчи 22:3, 9
Числа 6:24-26

Молитвен час
Залез: 20:08 ч.

3
4
5
6
7
8
9

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Матей 6:7, 8
Съдии 5:31
Римляни 12:2, 21
Марк 12:28-34
Иов 9:1-4
Исая 33:2
Псалм 96:1, 7-9

Юда ст. 20-23
Матей 11:28-30
Псалм 94:18, 19, 22
Евреи 4:13-16
Йоан 14:26, 27
Молитвен час
Залез: 20:06 ч.

10
11
12
13
14
15
16

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Неемия 9:19-21
Йоан 16:33
Яков 1:2-8
Притчи 4:23
Матей 6:25-30
Римляни 12:14-17
1 Коринтяни 13:1-7

2 Лет. 6:14, 19-21
Захарий 10:1
Евреи 10:35-39
Римляни 15:4, 13
Матей 6:33, 34
Молитвен час
Залез: 20:02 ч.

17
18
19
20
21
22
23

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:11-16
Лука 11:9, 10
Матей 25:14-19
Псалм 36:1-3
Изход 13:21, 22
1 Тимотей 6:17-19
Евреи 10:19-25

Йоан 3:5-7
1 Коринтяни 2:9
Римляни 3:12-14
Исая 2:10-12
Лука 19:5-10
Молитвен час
Залез: 19:56 ч.

24
25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Лука 10:38-41
Псалм 28:7-9
Лука 18:1-8
Яков 4:6-8
Матей 5:14-16
Римляни 12:9-11
1 Петрово 1:22-24

Лука 11:27, 28
Йоан 12:46-48
Псалм 119:36-38
Исая 35:3, 10
Исая 51:11-16
Молитвен час
Залез: 19:49 ч.

31

Неделя

Битие 35:2

Откр. 22:12-15
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АВГУСТ
Дата

Ден

Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

1
2
3
4
5
6

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 33:16-22
Псалм 90:11-14
Римляни 12:21
Псалм 111:10
Захарий 8:13, 16, 17
Исая 60:21, 22

Деяния 10:34, 35
Притчи 14:26, 27
Еремия 2:19
Матей 25:11-13
Молитвен час
Залез: 19:41 ч.

7
8
9
10
11
12
13

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

2 Летописи 20:20
Исус Навин 24:14-16
Римляни 12:1, 2
Исая 33:2
Евреи 4:12, 13
Йоан 9:4, 5
1 Петрово 2:9, 10

Езекийл 18:30-32
Матей 13:40-43
Михей 7:18, 19
Лука 24:28, 29
Псалм 37:4-10
Молитвен час
Залез: 19:31 ч.

14
15
16
17
18
19
20

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Притчи 11:17-19
Исая 12:2
1 Летописи 5:20
Тит 3:8
Лука 12:29-32
Иов 33:26, 30
Исая 2:1-5

Римляни 8:18, 24, 25
Йоан 14:15-18
Псалм 56:3, 11
Матей 6:7, 8
2 Летописи 19:6, 7
Молитвен час
Залез: 19:21 ч.

21
22
23
24
25
26
27

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Исус Навин 24:20-24
Второзаконие 12:8, 9
Исая 43:1-4
Притчи 29:26
Матей 12:35-37
4 Царе 6:8, 14-17
Михей 4:1, 2

1 Йоаново 2:28, 29
Псалм 34:15, 18, 19
Филипяни 2:12-15
Езекийл 18:29-32
Римляни 8:28-31
Молитвен час
Залез: 19:09 ч.

28
29
30
31

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда

Римляни 14:7, 8
Йоан 16:23, 27
Матей 5:13
Евреи 13:5

Лука 12:35-40
Псалм 37:25-28
Притчи 16:2, 17
2 Коринтяни 13:5
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СЕПТЕМВРИ
Дата

Ден

Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

1
2
3

Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 5:1-5
Йоан 12:25, 26
Откр. 22:12-17, 20, 21

Псалм 4:3,4,8
Молитвен час
Залез: 18:58 ч.

4
5
6
7
8
9
10

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Филипяни 4:6, 7
1 Летописи 16:19-23
Ездра 8:21-23
Псалм 41:1-3
Ефесяни 6:10-13
Евреи 10:37-39
Изход 19:4-6

Марк 10:13-16
Римляни 13:11-14
Псалм 51:17
1 солунци 5:1-6
Иов 9:1-4
Молитвен час
Залез: 18:45 ч.

11
12
13
14
15
16
17

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 14:7, 8
Второзаконие 12:28
Еремия 17:7, 8
Псалм 17:5-8
Филипяни 2:3-8
Лука 22:35
Езекиил 37:26-28

Йоан 6:66-70
Псалм 119:57-60
Михей 6:6-8
Деяния 17:30, 31
Иов 19:25-27
Молитвен час
Залез: 18:33 ч.

18
19
20
21
22
23
24

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 1:3-7
Изход 23:20-22
Битие 26:3-5
Притчи 23:4, 5
1 Тимотей 6:17-19
Матей 6:1-4
Еремия 33:14-16

2 Коринтяни 2:14-17
Римляни 8:28-31
Пл. Еремиев 3:18-26
Исая 66:13, 14
Йоан 14:1-3
Молитвен час
Залез: 18:20 ч.

25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

1 Йоан. 2:15-17
Изход 23:24, 25
Псалм 90:14, 16, 17
Лука 12:32-34
4 Царе 6:8, 14-17
Йоан 7:37, 38

Псалм 17:1-5
Деяния 1:7-11
Евреи 4:15, 16
Исая 44:21, 22
Псалм 141:1-4
Молитвен час

101

?

102

Бележки

103

Дарения от
първата събота

2 юли
за църквата в Уинчистър,
Кентъки, САЩ
(с. 4)

6 август
за Образователния отдел
към ГК
(с. 38)

3 септември
за молитвен дом
и централа
в Сейнт Лусия
(с. 67)
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