
 

  

Планови въпросник за водещи и учители на съботното училище за дискусии и споделяне в група – 

в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвен от Съботноучилищния отдел към 

Генералната  конференция. 

Урок № 6       1 – 7 май  2021г.                             

Заглавие: Наследството на Авраам 

Мисионски цели на групата 

Отделете време да изслушате опитностите на двама присъстващи в техния път на 

последователи и ученици – като дякони ( позволете на всеки да сподели); 

_______________________________________________________________   
 

Споделяне на Словото 

Основни стихове: Второзаконие 28:1,15; Еремия 11:7,8; Галатяни 3:26-29; Римляни 4:16,17; 1 Петр. 2:9. 

Основни тематични линии 

1. В завета с Авраам имаше много обещания, голямо призвание за него, неговите потомци, за света. 
2. Неговото  потомство и народът на Израел трябваше представят и свидетелстват за Бог и неговата 

истина за  цялото човечество. 
3. Свидетелство за единствения и истински Бог на живота, вестта за пътя на спасението, призвание и 

човешко идентичност и достойнство, уважение към закона, вяра в Господ.Това  са основните точки от 
завета  на Бог с Авраам. 
 

Дидактически насоки и духовни цели 

Дискутирайте условията на завета, целите и предложените ценности, последиците за качеството на 

живот. 

Възможни въпроси за по-задълбочено изучаване, споделяне и 

приложение.  
1. Защо Бог в своето всезнание избира Аврам, после Израел като представители в света? Него и не 

някой друг ? 
2. От всички елементи на завета кои са ключовите, заради които Бог сключва договор първо с Израел и 

после с църквата? 
3. Избройте тежките постъпки, „ отстъпничеството“, през което народът преминава, отдалечавайки се от 

рамките на завета. Как е възможно да се случи? 
4. В светлината на тези обсъждания кои са условията, за да бъдем част от остатъка? …да приемем завета 

и да го споделяме и с другите; 

Лично свидетелство и мисия на църквата  
Молете се един друг, за да осъществите целите (напр. да бъдем свещеници), които Бог предлага със 
завета.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        Превел: В. Христова 


