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Предговор

Изучаванията в съботното училище за това тримесечие са основани върху Поуки от живота на Давид. Защо изучаването на тази тема е така важна
за нас днес?
„Историята на Давид ни дава едно от най-силните свидетелства за опасностите от властта и богатствата, както и от светската чест, които заплашват
душата, неща, най-много желани от хората.“ Патриарси и пророци, с. 518
„Давид беше един отличителен човек. Неговата история е от интерес за
всяка душа, която се стреми към вечни победи. В неговия живот две сили се
бориха за надмощие. Неверието мобилизираше силите си и се опитваше да
затъмни светлината, светеща върху него от престола на Бога. Ден след ден
продължаваше борбата в сърцето му. Сатана оспорваше всяка стъпка при
напредване, направена чрез силите на праведността. Давид разбра какво
означава да се бориш срещу началствата и властите, срещу управителите
на тъмнината на този свят.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1142, 1143
„Бог избра Давид, един скромен овчар, да управлява народа Му. Той беше
стриктен във всички церемонии, свързани с еврейската религия, и се отличаваше със своята смелост и непоколебимо доверие в Бога. Отличаваше
се със своята вярност и благоговение. Неговата твърдост, смирение, любов
към правдивостта и решителен характер го квалифицираха да изпълнява
високите Божии цели, да наставлява Израел в техните молитви и да ги управлява като великодушен и мъдър монарх.“ Духът на пророчеството, т. 1, с. 377
„Историята на живота му говори, че грехът може да донесе само срам и
гибел, а Божията любов и милост могат да стигнат до най-големите дълбочини, че вярата ще издигне каещата се душа да участва в осиновението на
Божиите чада. От всички уверения, които съдържа Господното слово, това е
едно от най-силните свидетелства за верността, справедливостта и заветната милост на Бога.“ Патриарси и пророци, с. 526
„Когато безплодни дървета биват отсечени като обременяващи почвата, когато множество лъже братя бъдат разграничени от истинските, тогава
скритите християни ще се разкрият пред погледа и с „осанна“ ще се наредят
под знамето на Христос. Тези, които са били плахи и са нямали доверие в
себе си, ще се обявят открито за Христос и за Неговата истина. Най-слабите
и колебаещите се в църквата ще бъдат като Давид – ще имат желание да
действат, и то смело.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 79, 80
Молитвата ни е: Христовият Дух да ни ръководи при изучаването на
Давидовия живот и дела през това тримесечие. Нека укрепим умовете си
с едно по-дълбоко разбиране за съвършено балансираната правдивост и
милост на нашия Създател и Бог!
Съботно-училищен отдел при Генералната конференция

Събота, 9 януари 2021 г. е ден за всеобщ пост и молитва за лично
освещение и за успеха на Божието дело.
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Дарения от първата събота

за мисионски център
за Южната тихоокеанска уния
Тихият океан е най-големият в света
океан, покриващ 1/3 от земната повърхност, и е дом на стотици островни народи.
Исторически много от тези народи в Южния Тихи океан бяха добре познати като практикуващи езичество, включително магьосничество и канибализъм. Не малко от ранните мисионери на
тези острови загубиха живота си, опитвайки се да разпространят евангелската вест. Днес, макар че някои от тези практики още остават, християнството е оказало голямо въздействие върху тези народи, давайки светлината и надеждата от евангелието на мястото на тъмнината на различните
езически практики.
Вестта на Реформацията достигна някои страни от Южния Тихи океан
през 70-те и 80-те години, но беше по-стабилно установена, когато мисионери от Австралия и от Генералната конференция пътуваха и достигнаха
нашите брегове в края на 90-те.
През декември 2013 г. представители от седем полета на мисията в страните, в които беше установено делото, се организираха заедно, за да станат
мисия на Южно тихоокеанската уния. Въпреки че сме отдалечени от огромни разстояния и не сме богати със светски блага, хвалим Бога, че делото се
разпространява в Южния Тихи океан и много души са достигнати от истината.
Нуждата ни от многоцелеви център за богослужение, конференции, младежки сбирки и обучение на нашите млади хора да бъдат мисионери плюс
осигуряване на офис за нашата уния бе осъзната. Беше придобита земя в
провинциален район, лесно достъпен от Порт Вила във Вануату, нация с
приблизително 80 острова. Вануату е централно място, където хора от полетата на мисиите на Фиджи, Френска Полинезия, Нова Каледония, Папуа
Нова Гвинея, Соломоновите острови и Самоа могат да се събират заедно.
Гледайки огромната работа пред нас и множеството недостигнати
острови и страни в Южния Тихи океан, виждаме, че работата наистина е
огромна. Вестта на спасението трябва да отиде във всички земи, но въпреки това ние имаме уверението, че Господ „няма да отслабне, нито да се
съкруши, докато установи правосъдие на земята; и островите ще очакват
Неговия закон“ (Исая 42: 4).
Сърдечно ви молим за вашата финансова помощ, за да ни помогнете
в нуждата ни, като щедро дарите за този проект, който ще помогне за разпространението на Евангелието към душите в тази огромна океанска шир.
Вашите братя и сестри от Южния Тихи океан
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Урок 1

2 януари 2021 г.

„Но Господ каза на Самуила: „Не гледай на лицето му, нито на
високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа
човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе
16:7)
„Давид беше податлив на влиянието на Светия Дух и Господ в провидението Си го възпита за Своя служба, приготвяйки го да осъществява целите Си. Христос беше Майстор строител на неговия характер.“ Библейски

коментар, т. 2, с. 1018

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 441-444 (62. Помазването на Давид)

Неделя

27 декември

1. В УЕДИНЕНИЕ ВСРЕД ПРИРОДАТА
а. Какво осъзна Давид от заобикалящата го селска среда в ранните
му години? Римляни 1:20; Псалм 8:3-9 Как една такава обстановка
благоприятства духовното развитие? Псалм 24:1
„В зората на своето юношество Давид пасеше стадата си по хълмовете
около Витлеем.“ Патриарси и пророци, с. 441
„Христос бе, Който говори с Авраам под Мамриевите дъбове, с Исаак,
когато привечер отиваше да се моли на полето, с Яков край хълма при
Ветил, с Мойсей всред Мадиамските планини и с момчето Давид, когато
пасеше стадата си.“ Животът на Исус, с. 227
б. Как могат младите днес да извлекат полза от едно ранно възпитание подобно на Давидовото? Псалм 19:1-3; 119:9, 97, 113

„Небесата могат да бъдат (за младите) един учебник, от когото да
научат уроци от вечен интерес. Луната и звездите могат да бъдат техните
събеседници, говорейки им с най-красноречив език за Божията любов.“
Младежки наставник, 25 октомври 1900

Урок 1 2 януари 2021
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Една спокойна и непретенциозна младост

Понеделник

28 декември

2. СЪРЦЕТО НА ПСАЛМИСТА
а. Каква беше Божията цел, дарявайки Давид с поетични и музикални
дарби? Псалм 105:1, 2; 66:16, 17

„Обикновеното овчарче пееше песни, които само беше съчинило и музиката на неговата арфа придаваше един приятен акомпанимент към мелодията на свежия му младежки глас. Господ беше избрал Давид и беше
наредил така неговия живот, че да може да има възможност да обучи гласа
си и да развие своя талант за музика и поезия. Господ го приготвяше в
усамотения му живот със стадата за делото, което възнамеряваше да му
повери в по-късните му години.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1018
б. Обясни как вярващите през всички времена са черпили големи
духовни благословения от Давидовата опитност като овчар. Псалм
66:1-6; 100:3
„Всеки ден той (Давид) встъпваше във все по-близко общение с Бога.
Умът му постоянно вникваше в нови дълбочини, нови теми вдъхновяваха
песента му и събуждаха музиката на неговата арфа. Богатият му мелодичен глас изпълваше въздуха и отекваше по хълмовете, сякаш откликваше
на радостните ангелски песни в небето.
Кой може да измери резултатите от тези години на тежък труд и скитане
сред самотните хълмове? Общуването с природата и с Бога, грижата за
стадото, опасностите и избавленията, мъките и радостите на скромния му
дял трябваше не само да оформят характера на Давид и да повлияят върху бъдещия му живот, но и във всички бъдещи векове псалмите на сладкия
израилев певец щяха да разпалват любов и вяра в сърцата на Божия народ, довеждайки го по-близо до винаги изпълненото с любов сърце на Този,
Който дарява живот на всички Свои творения.“ Патриарси и пророци, с. 444
„Псалмистът свърза Божия закон в природния свят със законите дадени
на Неговите създадени разумни същества.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1144
„(Псалм 66:1-5 цитирано) Този псалм и части от 68-и и 72-и псалми бяха
често пети от Христос.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1148
„С търпеливо душевно спокойствие Той (Христос) посрещаше намеците, подигравките и присмехите на другарите Си в дърводелската работилница. Вместо да отвърне ядосано, Той започваше да пее някои от хубавите
псалми на Давид и другарите му, преди още да разберат какво правят, се
съединяваха с Него в пеенето.“ Библейски коментар, т. 7, с. 936
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Вторник

29 декември

3. ОСЪЗНАВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА НИ ПЕРСПЕКТИВА

„Като гледаше княжеските му (на Елиав) обноски, Самуил си помисли:
„Несъмнено пред Господа е помазаникът Му“ и зачака божествено одобрение, за да го помаже. Но Йехова не гледа на външния вид. Елиав не се боеше от Господа. Ако бе призван на трона, щеше да бъде горд и тираничен
управител.“ Патриарси и пророци, с. 441, 442
б. Какво трябва да научим от тази опитност на Самуил – особено
когато избираме различни ръководители и гледаме към бъдещето на
младите в нашите среди? Стих 7; Йоан 7:24

„От грешката на Самуил можем да научим колко суетно е едно заключение, направено според красотата на лицето и благородството на фигурата. Можем да видим колко неспособна е човешката мъдрост да разбере
тайните на сърцето и да проникне в Божиите съвети без особено просветление от Небето. Мислите и пътищата на Бога за Неговите творения са
недостъпни за ограничения ни ум. Но можем да бъдем сигурни, че ако
подчинят волята си на Бога, Неговите чада ще бъдат доведени да заемат
най-подходящото място, за което са подготвени, и ще бъдат направени
способни да изпълнят точно определеното дело, поверено в ръцете им.
Така Божиите планове за благословение не ще бъдат осуетени от извратеността на човека.“ Пак там
„Няма ли такова цялостно образование на неколцина да отговори на
най-важните изисквания? Не! – отговарям аз. – Съвсем решително не! Как
е възможно да правим подбор на младежите? Как бихме могли да кажем
кои ще са най-обещаващи, кои ще се отплатят с най-добра служба за Господа? С човешката си преценка може да постъпим като Самуил, който бе
изпратен да открие Господния помазаник и се ръководеше по външния
вид. (…) Кой може да определи кой от семейството ще бъде полезен за
Божието дело? Всички младежи трябва да имат достъп до привилегията
на образованието в нашите училища, защото могат да бъдат вдъхновени
да станат Божии съработници.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 168
Урок 1 2 януари 2021
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а. Обяснете ограниченото разбиране на пророк Самуил, когато Бог
го изпрати да помаже един от синовете на Есей за цар. 1 Царе 16:1-6

Сряда

30 декември

4. ЕДИН ИЗНЕНАДВАЩ ИЗБОР
а. Опиши Божия избор и мъдростта в Неговия план? 1 Царе 16:8-12
„Когато Бог призова Давид от стадата на баща му, за да го помаже за
цар на Израел, Той видя в него един, на когото може да дари Своя Дух.“
Тържествуващият Христос, с. 146

„Давид не беше висок на ръст, но изражението му беше красиво, израз
на смирение, честност и истински кураж. Божият ангел показа на Самуил,
че Давид беше човека, когото трябва да помаже, защото той беше Божи
избраник. От това време Господ даде на Давид разсъдливо и мъдро сърце.“ Духовни дарби, т. 4а, с. 78
б. Какво трябва да разберат родители и учители, които се стремят да
водят младите, които са под тяхна грижа? Притчи 15:33; Еклисиаст
7:8
„По-старите братя, между които Самуил би направил своя избор, не
притежаваха качествата, които Бог считаше необходими за един владетел
на своя народ. Те бяха горди, себелюбиви, самоуверени, затова бидоха отхвърлени, за да бъде избран този, когото малко зачитаха, но който бе запазил простотата и искреността на своята младост, и който, считайки се сам
за нищожен, можеше да бъде възпитан от Бога да носи отговорностите
на царството. Така и днес, у много деца, които родителите пренебрегват,
Бог вижда способности, далеч превъзхождащи онези на другите, които се
считат за по-обещаващи.
А пък по отношение на възможностите на живота, кой е в състояние да
определи кое е велико и кое – нищожно? 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.
Затова всяко дете трябва да бъде възпитано за най-висша служба в
живота.“ Възпитание, с. 296, 297
„Не да ни служат, а да служим, е голямата поука, която ние трябва да
научим и на която да поучаваме.
На младите хора трябва да се внуши истината, че те не принадлежат
на себе си. Те принадлежат на Христос. Те са цената на Неговата кръв,
отплатата за Неговата любов. Те живеят, защото Той ги поддържа чрез
Своята сила. Тяхното време, техните сили и способности принадлежат на
Него и трябва да бъдат развити и употребени в Негова служба.“ По стъпки-

те на Великия Лекар, с. 272
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Четвъртък

31 декември

5. СМИРЕН И СКРОМЕН КАКТО ПРЕДИ

„Колко красиво са описани неговите опитности като овчарче в следните
редове в Псалм 23:1-4 (цитирано).“ Възпитание с. 176
б. Обясни целта и резултатът от тайната мисия на Самуил. 1 Царе
16:13
„Самуил не оповести дори на Есеевото семейство каква бе поръчката
му и церемонията за помазването на Давид бе извършена тайно. Това бе
намек към младежа за очакващата го висока чест. Във всички различни
преживявания и опасности на идващите години съзнанието за случилото
се щеше да го вдъхновява да бъде верен към Божието намерение, което
трябваше да се изпълни чрез неговия живот.
Голямата чест, поверена на Давид, не стана повод да се главозамае.
Независимо от високия пост, който трябваше да заеме, той скромно продължи занятието си, изчакващ с признателност развитието на Господните
планове в угодното на Него време и по угодния Нему начин. Смирено и
скромно, както преди помазването си, пастирчето се върна на хълмовете и
продължи грижовно да бди над стадата си.“ Патриарси и пророци, с. 442
„В красотата и силата на ранното си мъжество Давид се подготвяше да
заеме висок пост наред с най-благородните на земята. Той използваше талантите си като скъпоценни дарове от Бога, за да издигне славата на божествения Дарител. (...) И неговото сърце, виждайки Божията любов във всеки
промисъл за живота му, преливаше от още по-силно преклонение и благодарност. Гласът му звънеше с още по-възвишена радост и пастирчето преминаваше от знание към знание, защото Божият Дух бе в него.“ Пак там, с. 444

Петък

1 януари

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

Обясни духовните ползи от прекарване на времето с Божието творение в природата.
Какви лични ползи мога да извлека от псалмите на Давид?
Какво трябва да научим всички от урока, даден на Самуил?
Назови някои важни моменти от опитността на Есеевия син.
Как можем да бъдем вдъхновени от отзива на Давид на тайното
му помазване?

Урок 1 2 януари 2021
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Дарения от първата събота - за мисионски център за Южната тихоокеанска уния

а. Какво беше отразено в положението на младия Давид? Псалм 23:1-6;
71:5

Урок 2

9 януари 2021 г.

Побеждаване на исполини
„И да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и
копие; защото боят е на Господа.“ (1 Царе 17:47 - първата част)
„Хората, които носят най-тържествената вест, представяна някога на
нашия свят, трябва да свалят оръжието на споренето и да се облекат с
всеоръжието на Христовата праведност.“ Евангелизъм, кн. 1, с. 136
Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 3, с. 207-215
(Последици от споровете)

Неделя

3 януари

1. НАУЧАВАНЕ НА ПО-ДЪЛБОКО ДОВЕРИЕ
а. Как сътрудничеше Давид на Божието провидение да получи
мъдрост и опитност, за да се справя с бъдещите предизвикателства?
1 Царе 16:14-23

„В Божието провидение Давид, като изкусен изпълнител на арфа, беше
доведен пред царя. Овчарчето беше назначено да свири пред владетеля
на Израел, и ако е възможно, да разсее мрачната потиснатост, която беше
обхванала като тъмен облак ума на Саул.“ Знамения на времето, 3 август 1888
„Давид все повече придобиваше благоволението на Бога и на хората.
Той бе напътстван в Господния път и сега посвети сърцето си още по-пълно
от всякога да върши Божията воля. Вече имаше нови теми за размисъл.
Бе в двореца на царя и видя отговорностите на царството. Откри някои
от изкушенията, които тревожеха душата на Саул. (…) Но когато биваше
погълнат от дълбок размисъл и смутен от неспокойни мисли, той се
обръщаше към арфата си и изтръгваше от нея акорди, издигащи ума му
към Автора на всяко добро. И мрачните облаци, които сякаш затъмняваха
хоризонта на бъдещето, побягваха.
Бог предаваше на Давид уроци по доверие. Както подготви Мойсей за
делото му, така сега подготвяше Есеевият син за водач на Своя избран
народ. В грижата за стадата си Давид придобиваше представа за грижата,
която великият Пастир имаше за овцете на Своето пасбище.“ Патриарси и
пророци, с. 445, 446
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Понеделник

4 януари

2. ПРИОРИТЕТИ, РАЗКРИТИ В КРИЗА
а. Какъв сериозен проблем сполетя целия Израел по това време?
1 Царе 17:1-11
„Филистимците предлагаха свой собствен начин на воюване – чрез
избиране на един човек с необикновени размери и ръст, чиято височина
беше около дванайсет стъпки.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1018
„В продължение на четирисет дни израилевите множества бяха треперели пред гордото предизвикателство на филистимския великан. Със свити сърца бяха наблюдавали неговата масивна фигура (…) На главата му
имаше меден шлем, облечен бе с броня, тежка пет хиляди сикли и имаше
медни ногавки на краката си, така плътно съединени, че нито копие, нито
стрела можеше да проникне през тях.“ Патриарси и пророци, с. 447
б. Кое беше главното безпокойство на Давид в тази криза?
Стих 21-26

„(Давид) гореше от ревност да запази честта на живия Бог и доверието на израилевите чада. Той не можеше да понесе да вижда този нагъл
идолопоклонник, допуснат ден след ден да се присмива на Господните
избрани, без да се направи опит да се повали гордото му самохвалство и
присмех.“ Знамения на времето, 3 август 1888
в. Обясни контрастиращото отношение на най-стария брат на Давид,
Елиав. Стих 28, 29

„Елиав, най-големият брат на Давид (…) знаеше чувствата, които вълнуваха душата на младежа. Още като пастир Давид бе показал смелост,
непоколебимост и сила, които не можеха да се обяснят лесно, а тайнственото посещение на Самуил в бащиния им дом и мълчаливото му заминаване бяха събудили в умовете на братята подозрения за истинската цел
на посещението му. Ревността им се възбуди, като видяха, че Давид бе
по-високо почетен от тях и не го гледаха с уважение и любов заради неговата почтеност и братска нежност. Гледаха на него просто като на овчарче
и сега въпросът, който зададе, беше приет от Елиав като укор за собствената си страхливост, че не е направил опит да смълчи великана на филистимците.“ Пак там
Урок 2 9 януари 2021
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Вторник

5 януари

3. ДАВИД И ГОЛИАТ
а. Как можем да включим в собствената си опитност вярата, която
Давид прояви? 1 Царе 17:32-37

„Когато за нас е извършено особено спасение или са ни дадени нови,
неочаквани благословения, ние трябва да благодарим за Божията доброта.“ Патриарси и пророци, с. 118
„Подготовката ни да посрещаме спорещите или да служим на хората
трябва да бъде получена от Бога при престола на небесната благодат. Там,
получавайки Божията благодат, се вижда и признава нашата собствена некомпетентност. Достойнството и славата на Христос е нашата сила.“ Евангелизъм, кн. 1, с. 136

б. Как Давид разкри тайната на победата? Стих 38-40, 43-51

„Голият се упова на оръжието си. Той ужаси армията на Израел с предизвикалтелните си дивашки хвалби, когато се появи с цялото си въоръжение, което му даваше сила. Със смирение и ревност за Бога и за народа
си Давид предложи да се срещне със самохвалкото. Саул се съгласи и му
предложи собствените си царски доспехи. Давид обаче не се съгласи да ги
използва. Той остави настрана царското оръжие, защото не го бе изпитал.
Познаваше обаче Бога. И чрез упованието си в Него бе постигнал много
победи. Ако бе сложил доспехите на Саул, това щеше да създаде впечатлението, че е воин, а той всъщност бе незначителният Давид, който се грижеше за овцете. Той не възнамеряваше да бъде даден някакъв престиж на
Сауловите доспехи, защото доверието му беше в Господа, Бога на Израел.
Избра няколко камъка от потока и с прашката и тоягата си – единствените
му оръжия – тръгна напред в името на израилевия Бог, за да се срещне с
въоръжения воин.
Голиат презря Давид, тъй като приличаше на обикновен младеж, неук
във военните дела. (…) Смяташе, че е обида за достойнството му да се
изправи против обикновен голтак, който няма никакво оръжие. Похвали
се и каза какво ще направи с него. Давид не се обезпокои за това, че го
смятат за по-нисш, нито се побоя от ужасните заплахи, а само отговори:
„Ти идваш против мен с меч, копие и сулица; а аз идвам против теб в името на Господа на Силите.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 213, 214
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Сряда

6 януари

4. ВЯРА, ВЪПРЕКИ ИЗГЛЕДИТЕ
а. Какво можем да научим от дълбокото и постоянно доверие на
Давид в Бога и в Неговия закон? Псалм 19:7-11; 20:5-9
„Господ иска да ни събуди да схванем истинското си духовно състояние.
Той желае всяка душа да смири сърцето си и ума си пред Него. Вдъхновените слова, които се намират в 19-и и 20-и псалми, ми бяха представени
като поука за нашия народ. Наша привилегия е да приемем тези скъпоценни обещания и да вярваме на предупрежденията. (…)
През нощта като че изглеждаше, че повтарях тези думи на народа: Има
нужда да се себеизпитваме щателно. Сега нямаме време да се отдаваме
на задоволяване собствените си желания. Ако сме свързани с Бога, ще
смиряваме сърцата си пред Него и ще бъдем много ревностни в усъвършенстването на християнския характер. Имаме да вършим една важна и
сериозна работа, да осветлим света по отношение на времето, в което живеем; и когато им бъде дадено прямо свидетелство, те ще бъдат
просветлени и водени искрено да се себеизпитват.“ Библейски коментар,

т. 3, с. 1145, 1146

„Трябва да изпитаме собствените си сърца и видим, че всяко нещо,
което не е според Божията воля трябва да бъде отделено от нас.“ Ривю енд

херълд, 10 май, 1887

б. Как Исус потвърди, че чрез Неговата сила, народът Му може да
победи привидно непобедимите исполини на греха и егоизма? Марк
10:16, 27; 11:22, 23; Филипяни 1:6

„В Христос Бог ни е доставил средства за покоряване на всяка наша
грешна черта и устояване на всяко изкушение, колкото и да е силно. Но
мнозина чувстват, че им липсва вяра, затова остават далеч от Христос.
Нека тези души, които се чувстват така безпомощни и недостойни, се предоставят на милостта на своя състрадателен Спасител. Не гледайте на
себе си, а на Христос! Този, който изцеряваше болни и изгонваше бесове,
когато живееше между човеците, и днес е същият могъщ Изкупител. Вярата иде от Божието слово. Тогава хванете се за обещанието: „Който дойде
при Мене, няма да го изпъдя.“ (Йоан 6:37) Хвърлете се при нозете Му с
вика: „Вярвам, Господи, помогни на моето неверие!“ Никога не ще загинете, докато вършите това – никога!“ Животът на Исус, с. 348

Урок 2 9 януари 2021
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Четвъртък

7 януари

5. ПОСЛЕДНОТО ДЕЛО
а. Какво трябва да научат от Исус всички, които са натоварени с настоящата истина в последните дни, за да избегнат да станат плячка на
Голиатовия дух? Юда 9
„При представянето на непопулярна истина, която изисква тежък кръст,
проповедниците трябва да внимават всяка дума да е такава, каквато Бог
желае. Думите им никога не трябва да са режещи. Важно е да представят
истината в смирение с най-дълбока любов. Не бива да предизвикват проповедници от други вероизповедания и да провокират дебати. (…) Предизвикателствата, хвалбите и подигравките трябва да идват от противниците
на истината, които действат като Голиат. Нищо от този дух не трябва да
се проявява в хората, които Бог е изпратил да провъзгласяват последната
вест на предупреждение към един обречен свят.“ Свидетелства към църквата,

т. 3, с. 213

б. Кои окуражителни думи отправя Господ към своя малък остатък в
последните дни? Захарий 4:10 (първата част); Лука 17:6 Коя е славата, която ще просвети земята? Откровение 18:1
„В това последно поколение притчата за синаповото зърно трябва да
се превърне в сигнал и да бъде триумфално изпълнена. Малкото зърно ще
стане дърво. Последното послание на предупреждение и милост трябва
да стигне до „всеки народ, племе, език и люде“, „за да вземе измежду тях
люде за Своето име“ (Откр. 14:6; Деян. 15:14). „И земята се просвети от
неговата слава“ (Откр. 18:1).“ Христови притчи, с. 41
„Разкриването на Неговата собствена слава в човешка форма ще доведе небето толкова близо до хората, че красящото вътрешността на храма
великолепие, ще се види във всяка душа, в която обитава Спасителят. Хората ще бъдат запленени от славата на един пребъдващ Христос.“ Христови притчи, с. 264

Петък

8 януари

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

Как растеше Давид, докато успокояваше Саул с арфата си?
Как се различаваше отношението на Давид от това на братята му?
Защо Давид отказа да носи Сауловите доспехи?
Как можем да приложим този урок, когато се изправим пред символични „исполини“?
Направи разлика между духа на Давид и този на Голиат днес.
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Урок 3

16 януари 2021 г.

Криза
„Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса,
ще бъдат гонени.“ (2 Тимотей 3:12)
„Когато сенки затъмняват душата, когато искаме светлина и ръководство, трябва да гледаме нагоре. Има светлина отвъд тъмнината.“ Патриарси и пророци, с. 657

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 449-453 (64. Беглецът
Давид – от начало до “Но Давид се убоя да присъства и бе нагласено да посети
братята си във Витлеем”; с. 455 от „Той вярваше, че в лагера му има предател“
до края)

Неделя

10 януари

1. СРЕЩАНЕ НА ПРЕСЛЕДВАНЕ
а. Кое възбуди ревност в сърцето на Саул срещу Давид? 1 Царе 18:5-9
Назови принцип, който обяснява защо Сауловите действия последваха чувствата му. Стих 11; 1 Йоаново 3:15

„Амбицията на Саул бе да бъде пръв в очите на хората и когато тази
песен на възхвала се пееше, решителното убеждение, че Давид щеше да
привлече сърцата на народа и да се възцари вместо него, завладя ума му.“
Патриарси и пророци, с. 450

б. Защо Бог допуска християните да претърпят такива ситуации, като
преживяните от Давид в това особено време – и какво научи Давид
чрез връзката си със Саул? 2 Тимотей 3:12; 1 Петрово 4:12-17
„Постът на Давид в двореца на Саул му даваше възможност да получи знание за държавните дела, приготвяше го за бъдещето му величие и
щеше да допринесе за спечелване на народното доверие. Превратностите и трудностите, които го сполетяваха поради неприятелството на Саул,
щяха да го накарат да чувства зависимостта си от Бога и да възложи доверието си напълно на Него.“ Патриарси и пророци, с. 449

Урок 3 16 януари 2021
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2. СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ
а. Когато Саул видя, че Бог беше запазил Давид да не бъде убит, какъв
друг план състави той, за да го унищожи? Стих 12, 13, 17, 20, 21, 25 Кое
запази живота на Божия верен слуга? Стих 14, 30

б. Как се прояви отново най-лошото естество на Саул и кое задържа
преследването му на Давид в Рама? 1 Царе 19:9, 10, 23, 24; 20:1 (първата част)
„Той (Саул) реши да не чака друг случай за погубването на Давид и веднага тръгна да го залови, надявайки се да го убие със собствената си ръка,
независимо от последствията.
Но ангел от Господа го срещна по пътя и го покори. Божият Дух го облада със сила и той продължи нататък, изговаряйки към Бога молитви, примесени с предсказания и святи химни. Саул пророкува за идващия Месия
като Избавител на света. Когато стигна до дома на пророка в Рама, свали
горните си дрехи, които бяха знак за царското му достойнство, и през целия ден и цялата нощ лежа пред Самуил и пред неговите ученици, обхванат от влиянието на божествения Дух. Народът бе привлечен да види тази
странна сцена (…)
Но Давид имаше малко доверие в покаянието на царя и използва възможността да избяга, преди се промени настроението на царя, както преди.“ Патриарси и пророци, с. 452
в. Опиши смъртоносното естество на завистта и ревността. Притчи
6:34, 35; 27:4
„Завистта е една от най-отвратителните черти на сатанинския характер.
Тя постоянно търси да издигне Аз-а чрез хвърляне клевета върху другите.
Човек, който е завистлив подценява ближния си, мислейки да издигне себе
си.“ Знамения на времето, 17 август 1888
„Завистта не е само извратеност на характера, но е болест, която поврежда всички способности. (…)
Ако се направи опит завистливият човек да бъде убеден да види греха
си, той се настройва още по-зле срещу обекта на своята завист и твърде
често остава неизлекуван.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 55, 56
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3. УЖАСНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАНИКА
а. Разкажи неправдите на Давид при бягството му за Ноб. 1 Царе 21:1-6

„(Давид) беше в постоянен страх да не бъде открит (…) и в крайната
си нужда прибягна към лъжа. (…) Давид каза на свещеника, че е изпратен
от царя да изпълни някакво тайно поръчение, което изискваше да отиде
сам. Той помоли свещеника за пет хляба. Нямаше други, освен осветените
хлябове, които принадлежаха по право на Божия човек, но Давид успя да
отстрани колебанията му и получи хляба, за да задоволи глада си.“ Знамения на времето, 31 август 1888

б. Как провалът на Давид да бъде честен и откровен с Авимелех доведе до една трагична серия от събития? 1 Царе 21:7; 22:6-11, 16-19

„Ако бе изложил ясно фактите, Авимелех щеше да знае как да постъпи, за да опази живота си.“ Патриарси пророци, с. 454
„Доик беше клеветник, а Саул имаше такъв дух на завист и омраза и
убийство, че искаше докладът да е истина. Частичното и преувеличено изявление на Доик, началникът на овчарите, беше подходящо да се използва
от неприятеля на Бога и човека. На ума на Саул беше представено в такава светлина, че царят изгуби всякакъв контрол над себе си и се държеше
като луд. Но ако беше изчакал спокойно, докато можеше да чуе цялата
история, и беше упражнил способностите си за разсъждение, колко различен щеше да бъде докладът за действията му през този ден! Как ликува
Сатана, когато му е дадена възможност да постави душата в състояние
на най-голяма възбуда на гняв! Един поглед, един жест, една интонация
могат да бъдат взети и използвани като стрелата на Сатана, да наранят
и отровят сърцето, което е отворено да ги приеме. Ако Христовият Дух
ни притежава напълно и сме били преобразени чрез Неговата благодат,
не ще има предразположение да говорим зло или да разнасяме слухове
натоварени с лъжа. Фалшификаторът, обвинителят на братята, е избран
агент на големия измамник.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1020
„Случилото се (убиването на свещениците) изпълни с ужас всички израилтяни. Тази жестокост бе извършена от избрания от тях цар (…) Сега народът имаше Божия ковчег, но свещениците, до които се допитваше, бяха
избити с меч. Какво щеше да стане по-нататък?“ Патриарси и пророци, с. 456
Урок 3 16 януари 2021
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4. БЕЗУМИЕ В СТРАХ
а. Какво забрави Давид, когато беше в паника? Псалм 23:4
„Когато при един голям критичен случай (Давид) беше погледнал нагоре към Бога с непоколебимото око на вярата и беше срещнал гордия, хвалещ се филистимец, вярваше в Бога и тръгна в Негово име. Той се довери
на Неговата сила да извърши победата над армиите на Господните неприятели. Но когато беше прогонен и преследван, смущение и беда почти
бяха скрили неговия небесен Баща от погледа му. Изглеждаше да мисли,
че беше оставен сам да се бие в собствените си битки. Беше объркан и не
знаеше по кой път да тръгне. (…)
Трябва да се научим да се доверяваме на нашия небесен Баща и да не
позволяваме душата да бъде осквернена с греха на неверието. Опитвайки
се да се спасим, ние не поверяваме опазването на душите ни на Бога, като
на верен Създател. Не очакваме Той да работи за нас, но трескаво блъскаме с ограничената си сила, за да преодолеем някоя стена от трудности,
които единствено Бог може да премахне от нас. (…) Когато човек напълно
разчита на Бога, ще бъде верен на себе си; и може да се надява и радва в
Бога за спасението си, макар че всеки приятел на земята става враг.“ Знамения на времето, 31 август 1888 г.

б. Как трябва да внимаваме – дори когато сме в опасност – срещу допълнителния грях на Давид, който извърши в безумното си бягство?
1 Царе 21:10-13

„Бог изисква Неговия народ да се отличава с истинност дори и в найголяма опасност. (…)
Давид избяга при Анхус – гетския цар, защото му се струваше, че е в поголяма безопасност сред неприятелите на народа си, отколкото във владенията на Саул. Но на Анхус докладваха, че той е човекът, убил преди
години най-силния филистимец, а сега, изпаднал в голяма опасност, търси
прибежище при враговете на Израел. Давид се престори на луд, измами
враговете си и така успя да избяга.
Първата грешка на Давид бе, че прояви недоверие към Бога в Ноб, а
втората – че измами Анхус. (…) Но когато го постигна тежкото изпитание,
вярата му се разклати и човешката слабост се прояви. Във всеки човек
виждаше шпионин и предател.“ Патриарси и пророци, с. 454
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5. ИСТИНСКА ВЯРА … ДОВЕРИЕ
а. Как Давид смирено призна своята частична вина в трагичния случай с убиването на свещениците? 1 Царе 22:20-23

б. Как нашият Господ Исус Христос укори вида страх, който твърде често ни парализира, та не се доверяваме на Бога, както трябва?
Марк 4:40
„Когато Божиите деца се провалят, това се дължи на липсата им на
вяра. Когато сенки обгръщат душата, когато искаме светлина и ръководство, трябва да погледнем нагоре; отвъд тъмнината има светлина.“ Знамение на времето, 31 август 1888

в. Назови едно обещание, което отеква през столетията към всяко
вярно Божие дете във време на безнадеждност. Исая 54:10
„О, колко скъпоценно е нежното влияние на Божия Дух върху потиснатите и отчаяни души, което окуражава отпадналите сърца, укрепва немощния и дава смелост и помощ на Господните слуги в изпитания. О, колко
добър е нашият Бог, Който се отнася с любов към грешащия и показва
търпението и благостта си, когато сме в бедствие или сме обзети от голяма
мъка!“ Патриарси и пророци, с. 454

Петък

15 януари

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

Защо Бог мрази толкова много, когато се отдаваме на завист и
ревност?
Защо Давид не можеше да се довери на Саул, дори след като той
понякога изглеждаше мирен?
Как мога да бъда в опасност да направя грешки като Давид в такива изпитания?
Как иска Господ от нас да се справим с проблемите, когато животът ни е в опасност?
При какви обстоятелства наистина трябва да се доверя повече на
Бога?
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Братска любов
„Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за
приятелите си.“ (Йоан 15:13)
„Има много връзки, които ни свързват с нашите приятели, с човечеството и с Бога и това отношение е сериозно поради тежестта на неговата
отговорност.“ Нашето високо призвание, с. 184
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 452-457 (64. Беглецът
Давид – от „Той реши да не чака друг случай за погубването на Давид“ до края;
65. Великодушието на Давид – отначало до „Давид окуражи душата си и под
звуците на арфата си пееше песни на възхвала.“)

Неделя

17 януари

1. УКРИВАНЕ В РОВОВЕ И ПЕЩЕРИ
а. Назови един случай, който разкрива благородството на Давидовия
характер – и неговия източник. 1 Царе 22:1, 3, 4; Псалм 57:2, 3

„Безпокойството на Давид не беше само за самия него, въпреки че осъзнаваше опасността си. Той мислеше за своите баща и майка и заключи,
че трябва да търси друго убежище за тях. (…) От тази история всички можем да научим скъпоценни уроци за синовната любов. (…) (Семейството
на Давид) заключи, че ще бъдат в безопасност с него, когото пророк Самуил бе помазал да бъде цар на Израел, макар че беше беглец в усамотена пещера, отколкото да останат изложени на безумната лудост на един
завистлив цар. (…)
В пещерата Одолам семейството най-после бе обединено от съчувствие и привързаност. Синът на Есей издигаше мелодичния си глас и под
акомпанимента на своята арфа пееше: „Ето колко е добро и колко е угодна
да живеят братя в единодушие“ (Пс. 133:1). Той бе вкусил горчивината на
съмнението и недоверието на братята си и сега заместилата ги хармония
зарадва сърцето на изгнаника. Тук Давид съчини 57-ия псалм.“ Знамения на
времето, 7 септември 1888

„Когато завистта на Саул го прогони в пустинята, откъснат от всяка човешка подкрепа, Давид се научи да се обляга повече на Бога.“ Възпитание, с. 163
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2. ОБЕДИНЕНИ В ИЗПИТАНИЕ
а. Кои други бягаха да последват Давид в пещерата и как това беше
възпитателно преживяване за помазания беглец? 1 Царе 22:2
„Не след дълго към групата на Давид се присъединиха и други, които
желаеха да избягат от тиранията на царя. Много от тях бяха изгубили доверие в управителя на Израел, защото виждаха, че вече не бе ръководен
от Господния Дух. (1 Царе 22:2 – цитирано) Тук Давид имаше собствено
малко царство, в което владееха ред и дисциплина. (…)
Бог го учеше на дисциплина, за да го направи способен военачалник,
както и праведен и милостив цар.“ Патриарси и пророци, с. 455
„Несигурността и безпокойството на живота в пустинята, опасността,
която го дебнеше непрестанно, нуждата от чести бягства, характерът на
мъжете, които се присъединяваха към него - (…) всичко това допринесе
за най-строго себедисциплиниране. Тези опитности събудиха и развиха у
него способността да се справя с хората, да съчувства на притеснените и
да мрази неправдата.“ Възпитание, с. 163
б. Опиши затруднението, което много верни Христови последователи ще изпитат по времето на завръщането на Господ и надеждата,
която свети сред него? Софония 3:12; Евреи 11:37-40

„Христос отново ще събере Своите чада, Той ще ги изведе от тавани, от
колиби и затвори, от ешафоди, от планини и пустини, от земните пещери
и от морските дълбини. На земята те са били лишени от всичко, били са
измъчвани и изтезавани. Милиони са влезли в гробовете си, покрити с укор
и срам, само защото са устоявали на изкушенията на Сатана. Човешките
съдилища са гледали на Божиите чада като на най-низки престъпници.
Но бързо наближава денят, когато ще се разбере, че „сам Бог е съдия“
(Пс. 50:6). Тогава земните присъди ще бъдат преразгледани и Господ „ще
отнеме укора на людете Си от цялата земя“ (Ис. 25:8) (…) Какъвто и да
е кръстът, който са били призвани да носят, каквито и загуби да са понесли, през каквито и преследвания да са преминали, дори и да са изгубили
тленния си живот, Божиите чада ще бъдат богато възнаградени (Откр. 22:4
- цитирано).“ Христови притчи, с. 106, 107
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3. ЕДИН СМЕЛ ПРИНЦ
а. Кой беше верният Йонатан и с кои качества той вече беше се отличил в Израел? 1 Царе 13:5; 14:1, 6, 13-15, 20, 23

„В Йонатан, Сауловия син, Господ видя един напълно честен човек –
един, когото Той можеше да привлече и чието сърце можеше да подвижи.“
Синове и дъщери на Бога, с. 208

„Йонатан – синът на царя, човек, боящ се от Бога, бе избран като
инструмент за избавление на Израел. Движен от божествен импулс, той
предложи на своя оръженосец да навлязат тайно в лагера на неприятеля.
„…негли Господ подейства за нас; защото нищо не пречи на Господа да
спаси чрез мнозина или чрез малцина“ (1 Царе 14 гл.).
Небесните ангели защитиха Йонатан и придружителя му, ангели се биха
на тяхна страна и филистимците паднаха пред тях. Земята потрепери, сякаш приближаваше голямо множество конници и колесници. Йонатан разпозна знаците на божествената помощ. Дори и филистимците разбраха,
че Бог действаше за спасението на Израел. Голям страх изпълни множеството хора, както тези на полето, така и тези в гарнизона. В смущението
филистимците започнаха да се избиват помежду си, взимайки своите за
неприятели.“ Патриарси и пророци, с. 431, 432
б. Кое разкри, че Йонатан е не само верен и храбър, но и обичан сред
народа, така неоспоримо подходящ като естествен наследник на бащиния си престол? 1 Царе 14:24, 27, 43-45

„Саул не можеше да твърди, че има честта на победител, но се надяваше да спечели почести за ревността си към светостта на клетвата. Дори с
жертване на собствения си син желаеше да отпечата в умовете на своите
поданици, че царският авторитет трябва да се тачи. (…) Когато собствената му, макар и неразумна заповед, бе нарушена поради незнание, царят
баща произнесе смъртна присъда против сина си.
Народът не допусна изпълнението на тази присъда. (…) (1 Царе 14:45 –
цитирано) Гордият монарх не се осмели да се противопостави на единодушното решение и животът на Йонатан бе опазен.“ Патриарси и пророци, с. 432, 433
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4. БЕЗКОРИСТНА ВЯРНОСТ
а. Опиши дълбочината на възхищението, което Йонатан прояви към
Давид, и Божията цел в това приятелство. 1 Царе 18:1-4

„Сърцето на Йонатан беше особено свързано с Давидовото и между тях
беше установен един съюз с най-свята връзка, която остана непрекъсната
до смъртта на Саул и Йонатан. Това беше Божие действие; Йонатан да
бъде средство за запазване живота на Давид, когато Саул щеше да се
опита да го убие.“ Духовни дарби, 4А, с. 79
б. Опиши застъпничеството на Йонатан за Давид. 1 Царе 19:1-7

в. Как тогава Йонатан беше поставил на риск собствения си живот?
1 Царе 20:4, 13-17, 27-34 Опиши трогателния момент, когато Йонатан
и Давид скърбяха заедно над коравосърдечието на Саул. Стих 41, 42

„Йонатан, по рождение престолонаследник, знаеше обаче, че Бог не го е
определил за тази почест. Той беше най-нежен и верен приятел на съперника си, закриляше живота на Давид с риск да изгуби своя. (…) Името на
Йонатан се съхранява на небето, на земята стои като свидетел за съществуването и силата на несебелюбивата любов.“ Възпитание, с. 168, 169
г. Кой по-късно утеши Давид в пустинята Зиф – и как това вдъхнови
сърцето му? 1 Царе 23:14-18; Псалм 11:1-5

„По това време, когато в живота на Давид имаше толкова малко светли
мигове, той бе зарадван от неочакваното посещение на Йонатан. (…)
След посещението на Йонатан Давид окуражи душата си и под звуците
на арфата си, пееше песни на възхвала. (Псалм 11:1-5 цитирано).“ Патри-

арси и пророци, с. 457
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Четвъртък

21 януари

5. СЕБЕЛЮБИЕТО – ПОТИСНАТО
а. Какво ние, като семейства, трябва да осъзнаем за истинското библейско приятелство и ефектите от истинската християнска любов?
Йоан 13:34, 35; 15:13
„Често любовта ни е егоистична, защото я затваряме в определени граници. Когато влезем в тясно общуване 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.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 509
б. Назови някои важни плодове на истинската любов. 1 Коринтяни
13:4, 5
„Всички, които са пропити от Неговия (на Христос) Дух, ще обичат, както Той обичаше, същият принцип, който движеше Христос, ще движи и тях
в отношенията им един към друг.
…Когато някои човеци са свързани помежду си не по силата на някакви
лични интереси, а от любов, те показват, че в тях действа едно влияние,
което стои над всичко друго. Там, където това единство съществува, то е
доказателство, че Божият образ се възстановява в човеците, че в тях е
всаден един нов принцип на живот. То показва, че божественото естество
има сила за противостоене срещу свръхестествените сили на злото и че
Божията благодат подчинява вроденото в естественото сърце себелюбие.
Тази любов, като се прояви в църквата, несъмнено ще възбуди гнева
на Сатана.“ Животът на Исус, с. 560

Петък

22 януари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.

5.

Защо Бог може да ме доведе до опитности подобни на Давидовите?
Кога една мрачна, тъмна пещера се изпълва със светлина в духовен смисъл?
Защо Йонатан беше уверен, че филистимците можеше да бъдат
победени?
Кого Бог може да поиска от мен да посетя, както Йонатан посети
Давид в пещерата?
Какъв вид любов и към кого Бог ме призовава да развия?

24
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Развитие на характера
„Никой вид порок не оказва по-страшни последици върху характера от
човешката страст, която не стои под властта на Светия Дух. И никоя друга
победа, която ние извоюваме, не може да бъда така ценна, както тази над
личното Аз.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 350
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 457-463 (65. Великодушието на Давид – от псалма до „Бог предаде днес врага ти в ръката ти“)

Неделя

24 януари

1. В ХАРМОНИЯ С БОЖИЯ ДУХ
а. Как помогна Бог на Давид при Кеила и Маон и какво е забележителното относно молитвения живот на Давид в това трудно време?
1 Царе 23:1, 2, 5, 10-14, 26 - 28

б. Какво се случи когато Саул влезе в пещерата Ен Гади? Стих 29;
24:1-6
„Давид имаше само шестстотин мъже в групата си, докато Саул напредваше срещу него с армия от три хиляди. В една уединена пещера Есеевият син и мъжете му чакаха да получат Божието ръководство за действие. Както бързаше по пътя си към планините, Саул се отби и влезе сам в
същата пещера, където се криеха Давид и групата му. Като го видяха, мъжете на Давид подтикнаха своя водач да убие Саул. Фактът, че царят сега
бе във властта им, те сметнаха за сигурно доказателство, че Бог предава
техния неприятел в ръцете им и могат да го погубят. Давид бе изкушен да
погледне нещата от тази страна, но гласът на съвестта му казваше: „Не
докосвай Господния помазаник!“.
Давидовите момци не желаеха да оставят на свобода Саул (…) (1Царе
24:4 цитирано) Но съвестта му го изобличи след това, че бе отрязал от
дрехата на царя.“ Патриарси и пророци, с. 458
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„Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, и който владее
духа си - от завоевател на град.“ (Притчи 16:32)
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Понеделник

25 януари

2. ОТВРЪЩАНЕ С ДОБРО ЗА ЗЛО
а. Какво можем да научим от Давидовата постъпка на милостива
сдържаност към Саул? Притчи 16:32; Римляни 12:19–21

„Поведението на Давид по отношение на Саул съдържа една поука за
нас. Саул бе избран за цар на Израел по Божия заповед. Но по-късно Бог
заяви, че поради неговото непослушание царството трябваше да се отнеме от него. И все пак колко внимателен, колко учтив, колко търпелив беше
Давид в отношението си към него.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 349
„Начинът, по който Давид действаше, показваше, че той имаше един
Владетел, на Когото се подчиняваше. Той не можеше да си позволи естествените му страсти да спечелят победа над него, защото знаеше, че
„който владее собствения си дух, е по-добър от завоевател на град“. Ако
се беше водил и контролирал от човешки чувства, щеше да заключи, че
Господ е довел неприятеля му под неговата власт, за да може да го убие и
вземе управлението на Израел в свои ръце. Умът на Саул беше в такова
състояние, че неговият авторитет не се зачиташе, а народът беше станал
безверен и покварен. Все пак, фактът, че Саул беше Божият избран цар на
Израел, го запази в безопасност, защото Давид съвестно служеше на Бога
и той по никакъв начин не искаше да навреди на Господния помазаник.“
Библейски коментар, т. 2, с. 1021

б. Опиши как апелираше Давид към сърцето на Саул. 1 Царе 24:7–15
в. Какво трябва да научим от предпазливостта, с която Давид прие
очевидно топлия отговор на Саул към проявената му милост? 1 Царе
24:16-22; Матей 10:16
„Чул Давидовите думи, Саул се смири и не можа да не признае тяхната
истинност. Дълбоко се трогна, когато осъзна как е бил изцяло във властта
на човека, чийто живот преследваше. (…)
Като знаеше как пострада от предишното поведение на Саул, Давид не
повярва на царските уверения, нито се надяваше, че състоянието му на
покаяност ще трае дълго. И така, Саул се върна у дома си, а Давид остана
в планинските крепости. Враждата, която отдалите се на силата на Сатана поддържат към Божите служители, се обръща понякога в търпимост и
благосклонност, но тази промяна не винаги е трайна.“ Патриарси и пророци,

с. 458, 459
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3. ОЩЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

„Бог даде почивка на стария Си служител тъкмо сега, когато народът
бе раздиран от вътрешни борби и тихият съвет на боящия се от Бога Самуил изглеждаше най-нужен. С горчиви размисли израилтяните гледаха
тихото му упокойно място и си спомняха колко глупаво постъпиха, като отхвърлиха неговото ръководство, когато той бе имал толкова тясна връзка
с Небето, сякаш свързваше целия Израил с трона на Йехова. Самуил ги
бе поучавал да обичат Бога и да Му бъдат послушни, но сега бе мъртъв
и евреите се почувстваха оставени на милостта на един цар, съединил
се със Сатана, който щеше да ги отдели от Бога и от Небето.“ Патриарси и

пророци, с. 459, 460

„Сравнявайки поведението на Саул с това на Самуил, народът разбра
каква грешка допусна, като пожела да има цар (…)
Сега народът разбра, че Бог го е изоставил. Царят изглеждаше почти
луд. Справедливостта бе извратена и редът се превърна в бъркотия.“ Пак
там, 459

б. Къде избяга Давид след смъртта на Самуил и какво беше на сърцето му там? Стих 1 (последната част); Псалм 120:1, 2; 121:2, 7, 8

„Давид използва случая, за да си потърси по-сигурно място, и избяга
в пустинята Фаран. Тук той създаде 120-ия и 121-ия псалм.“ Пак там, с. 460
в. Как Давидовият любезен дух бе поставен на изпит във Фаран?
1 Царе 25:4-12

„Давид и момците му бяха като защитна стена за пастирите и стадата
на Навал и сега този богат човек бе помолен да даде от своето изобилие
за нуждите на хората, правили му такива скъпоценни услуги. Давид и мъжете му можеха сами да си вземат от стадата и от чердите му, но не го сториха. Те постъпиха честно. Любезността им към Навал обаче бе напразна.“
Пак там
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а. Какво се случи в едно време, когато Израел изглежда най-много се
нуждаеше от ръководство и сигурност? 1 Царе 25:1 (първата част)

Сряда

27 януари

4. ЕДНО СМЕКЧАВАЩО ВЛИЯНИЕ
а. Опиши реакцията на Давид към неблагодарността на Навал. 1 Царе
25:13, 21, 22
„(Давид) заповяда на момците си да се приготвят за сражение, защото
реши да накаже човека, който му отказа неговото право и дори добави
обида към несправедливостта. Този моментен подтик бе повече в хармония с характера на Саул, отколкото с характера на Давид. Но Есеевият
син още не бе научил уроците на търпение в училището на изпитанията.“
Патриарси и пророци, с. 461

б. Как отговори Авигея, съпругата на Навал? Стих 14-20

в. Какво можем да научим от срещата на Авигея с Давид? Стих 23-31

„Като аромат на цветя благочестието на Авигея се излъчваше съвсем
непристорено от израза на лицето ѝ, от думите и постъпките ѝ. Духът на
Божия Син пребъдваше в душата ѝ. Нейните думи, подправени с благодат
и изпълнени с любезност и мир, разпръсваха небесно влияние. Давид почувства по-добър подтик и се потресе при мисълта какви можеха да бъдат
последствията от прибързаното му намерение. “Блажени миротворците,
защото те ще се нарекат Божии чада” (Матей 5:9). Ако в Израел имаше
повече такива жени, които да смиряват разбунените чувства, те биха предотвратили прибързани действия и биха отклонили големи злини с думи
на спокойна и добре насочена мъдрост!
Един посветен християнски живот винаги разпръсва светлина, утеха
и мир. Той се отличава с чистота, тактичност, простота и полезност. Движен е от неегоистична любов, която освещава влиянието му. Изпълнен е с
Христос и оставя следа от светлина, където и да отиде. Авигея бе мъдър
изобличител и съветник. Гневът на Давид угасна под властта на нейното
влияние и увещаване. Той се убеди, че не бе постъпил мъдро, изгубвайки
контрол над собствения си дух.
Със смирено сърце прие изобличението и това бе в хармония с думите
му: “Нека ме удари праведният, това ще ми бъде благост. И нека ме изобличава, това ще бъде миро на главата ми” (Пс. 141:5).“ Пак там, с. 462
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28 януари

5. ПРИЕМАНЕ НА УПРЕКА С БЛАГОДАРНОСТ

„Мнозина смятат за похвално да проявяват търпение, когато ги изобличават, но колко малко хора приемат изобличение с благодарно сърце и
благославят онези, които се опитват да ги спасят от пътя на неправедното
им поведение.“ Патриарси и пророци, с. 462
б. Как Давид израстваше във всички тези опитности? Римляни 5:3-5
„Давид положи клетва, че Навал и домакинството му трябва да загинат;
но сега видя, че не само е грешно да се даде такъв обет, но би било погрешно да се спазва.“ Знамения на времето, с. 26 октомври 1888
в. Макар че влиянието на Авигея беше имало прекрасни резултати,
каква следваща стъпка предприе Давид, която не беше правилна - и
защо не беше? 1 Царе 25:38-44

„След това Давид се ожени за Авигея. Той вече бе съпруг на една жена,
но обичаят на народите от неговото време бе извратил разсъдъка му и повлия на действията му. Следвайки обичаите на света, дори велики и добри
хора са грешили. През целия си живот Давид болезнено усещаше горчивия
резултат от многоженството си.“ Патриарси и пророци, с. 462, 463

Петък

29 януари

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

Как Бог много пъти ме е запазвал по начина, по който направи с
Давид?
Кое задържа Давид да навреди на Саул и как отговори Саул?
Как ненавременната смърт на един пророк също се случи във
време на духовна криза в Адвентистите от седмия ден?
Какво трябва да науча от моментите, в които е трябвало да се
справям с някого като Навал?
Какво трябва да не забравям следващия път, когато съм укорен
за нещо?
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а. Обясни дълбочината на Давидовата оценка за смекчаващия дух на
Авигея и поуката в нея за нас. 1 Царе 25:32-35

Дарения от първата събота

6 ФЕВРУАРИ 2021 г.

за Северен Киву, ДРКонго

Северен Киву е провинция на Демократична република Конго (ДРК), разположе-

на в Централна Африка. Разположена на
източния край на ДРК, Северен Киву граничи с република Руанда и Уганда и така
е свързана с унионската мисия на АСДРД.
През 2006 г. братя от Руанда дойдоха в Северен Киву, където разпространиха брошури и дадоха библейски часове с отлични резултати.
Една година по-късно група от 156 души радостно се присъединиха
чрез кръщение към църквата. Понастоящем има 750 кръстени членове.
Делото продължава да расте постоянно в този район.
За съжаление, сред тези, които се присъединиха, имаше 14 учители
от други деноминации, които са били изключени от техните църкви заради вярата си и автоматично загубили работата си. Те са били вкъщи,
оцелявайки чрез садене, едва достатъчно да изхранват семействата си.
Нашите деца не са можели да посещават училище заради съботата, един
проблем, който засяга 80% от нашите млади хора.
Братята биха могли да работят, за да преживяват, но поради войните,
които продължават непрекъснато в тази област, те не могат да запазят
дома си на едно и също място твърде дълго. Дори когато е дошъл сезонът
за засаждане на растения, братята са избягали, когато отряди войници
дошли и отнели всичко, отглеждано в почвата.
В светлината на всичко това, закупихме 4 хектара земя, за да могат
братята да се занимават със земеделие заедно, както и да изградим начално училище и молитвен дом. Чрез Божието провидение вече имаме
учители и ученици, желаещи да получат образование, докато все още отстояват Неговите принципи. Казано ни е „да установим училища за образование и обучение на нашите деца и да увещаваме младите да посещават тези училища. В нашите образователни институции учителите трябва
да бъдат богобоязливи и да спазват Неговите заповеди.“ (Ръкописи, т. 4,
с. 109) Ето защо апелираме към всички наши братя, сестри и приятели по
света за вашата любезна помощ. Молим се Бог да въздейства на сърцата
ви, така че даренията за този проект да бъдат изобилни, та Господ да
бъде прославен и вестта за спасение да бъде занесена на всички племена, народи и езици.
Предварително ви благодарим за вашето щедро участие в този строящ
се проект.
Вашите братя и сестри от Северния регион на Африка
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Урок 6

6 февруари 2021 г.

Давид и Саул
„Божиите верни чада не трябва да се боят от човешката сила или от
враждата на Сатана.“ Животът на Исус, с. 284
Препоръчвани четива: По стъпките на Великия Лекар, с. 349-358 (Внимателност към бременосците – отначало до „Ние трябва, доколкото можем, да бъдем за другите това, което Христос беше за Своите ученици)

Неделя

31 януари

1. В ПУСТИНЯТА ЗИФ
а. Опиши отношението на Давид към своя гонител. 1 Царе 26:2, 7-16
„Когато Саул повторно беше поставен в негова власт и привържениците му щяха да го убият, Давид не им позволи да го сторят, въпреки че той
беше в постоянен страх за собствения си живот и беше преследван като
див звяр от Саул.“ Духовни дарби, 4А, 91
2. Защо Саул беше така опасен дори сега? Стих 17-21
„Враждата, която отдалите се на силата на Сатана поддържат към Божите служители, се обръща понякога в търпимост и благосклонност, но тази
промяна не винаги е трайна. Убеждението, че са сгрешили, понякога дълбоко засяга умовете на злосторниците, които са се отдавали на вършене и
говорене на неправдиви неща против Господните слуги. Господният Дух ги
укорява и те смиряват сърцата си пред Бога и пред хората, чието влияние
са се опитали да унищожат. Тогава могат да променят поведението си. Но
когато отново отворят вратата за внушенията на Лукавия, старите им съмнения оживяват, предишната вражда се събужда и те пак се обръщат да
захванат същото дело, за което са се покаяли и което за известно време
са изоставили. Отново говорят зло, обвиняват и осъждат най-ожесточено
точно тези, пред които са направили най-смирено признание. След като са
постъпили по такъв начин, Сатана може да използва такива души много
по-успешно отпреди.“ Патриарси и пророци, с. 459
Урок 6 6 февруари 2021
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„Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ
е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1)

Понеделник

1 февруари

2. ПАГУБНОСТТА НА ЗАВИСТТА
а. Доколко можеше да се вярва на Сауловия отговор на проявената от
Давид милост- и защо? 1 Царе 26:23-25; 27:1

„Вторият случай, в който Давид се отнесе с респект към живота на господаря си, остави още по-дълбоко впечатление в ума на Саул и го накара
още по-смирено да признае грешката си. Той беше удивен и покорен от
проявата на такава доброта (…) Но Есеевият син не се надяваше, че царят
дълго ще задържи това си убеждение.“ Патриарси и пророци, с. 464
„(Саул) Изпълнен със силно желание да се снабди с нещо, което е
пагубно за характера на Давид, слушаше всяко фалшиво свидетелство,
надявайки се, че може да извини своята проява на увеличаваща се завист
и омраза към този, който беше помазан за трона на Израел. Той вярваше
на всеки слух, без значение колко противоречив и несъвместим беше с
характера и обичаите на Давид.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1019
б. Опиши как завистта, която навреди на Сауловия живот, е една обща
причина за окаянството на мнозина днес. Притчи 14:30 (последната
част), 27:4

„Завистта направи Саул окаян и заплашваше скромния поданик на
неговия трон. Колко неизброими беди е причинила в нашия свят тази зла
черта на характера! (…) Завистта е източник на гордост и ако се поддържа
в сърцето, ще доведе до омраза и възможно отмъщение и убийство. Сатана разкри собствения си характер, като възбуди гнева на Саул против
човека, който не бе му сторил нищо.“ Патриарси и пророци, с. 451
„Завистта и ревността са като две сестри, които се обединяват в действията си. Завистта ще накара човека да желае някакво добро, което друг
притежава и ще го кара да използва всички средства, които са по силите
му, за да унижи и навреди характера и репутацията на човека, на чието
място желае да бъде. Разпространяват се лъжи, слухове и клеветнически
доклади и всичко, което може да бъде използвано, ще бъде употребено,
за да се постави човека, на когото се завижда, в неблагоприятна светлина
пред хората. Ревността кара един човек да подозира друг, като се стреми
да го лиши от преимущество и положение. Саул имаше и двете – завист и
ревност.“ Знамения на времето, 2 ноември 1888
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Вторник

2 февруари

3. БЪРЗ УПАДЪК

„Голям недостатък на Сауловия характер бе любовта към похвалите.
Тази черта имаше решително влияние върху действията и мислите му. Той
правеше всичко със стремеж да получи похвала и да издигне себе си. Критерият му за правда и неправда бе ниският критерий на народната похвала.
Никой жив човек не е в безопасност, ако угажда на човеци, а не се опита
първо да угоди на Бога.“ Патриарси и пророци, с. 450
б. Кое предупреждение от трагичната опитност на Саул трябва да накара всяка богобоязлива душа да внимава? Притчи 26:24-27

„Онзи, срещу когото се бореше царят, не беше Давид, който не беше
му сторил никакво зло. Той беше в борба с Царя на небето, защото когато се позволи на Сатана да контролира ума, вместо да бъде управляван
от Иеова, той ще води според волята си, докато човекът, който така се е
предал на неговата власт, стане ефикасно средство за осъществяване на
плановете му. Враждата на големия инициатор на греха срещу Бога и Неговите намерения е така непримирима, неговата сила за зло така ужасна, че
когато хората се отделят от Бога, Сатана им влияе и техните умове биват
довеждани все повече и повече в подчинение, докато отхвърлят страха от
Бога и уважението към хората и станат открити неприятели на Бога и Неговия народ.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1019
в. Как подхранваната жестокост у Саул работеше срещу самия него и
въздействаше на целия народ? Псалм 52:2-5; Исая 3:12 (втората част)

„Какъв пример даваше Саул на поданиците на царството си със своето
отчаяно не предизвикано преследване на Давид! Какъв запис е оставил
върху страниците на историята за бъдещите поколения. Той се мъчеше да
обърне напълно насоката на силата на властта на царството в преследването на невинен човек. Всичко това имаше деморализиращо влияние
върху Израел.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1019
Урок 6 6 февруари 2021
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а. Освен завистта, назови друга характерна черта на Саул, която трябва да избягваме. Йоан 12:43

Сряда

3 февруари

4. РАЗКРИВАНЕ НА КОРЕНА
а. Кой е истинският източник на завист? Лука 4:5-8; Матей 27:17, 18,
29-31
„Предаването, процесът и разпятието на Христос бяха планирани от
падналия враг. Неговата омраза, осъществена в смъртта на Божия Син,
постави Сатана там, където истинският му дяволски характер беше разкрит на всички създадени разумни същества, които не бяха паднали в грях.
Святите ангели бяха покрусени от ужас, че един, който е бил от тяхната
среда, може да падне дотолкова, че да е способен на такава жестокост.“
Духът на пророчеството, т. 3, с. 183

б. Опиши особените тактики на неприятеля срещу нас днес. Яков 3:14-16
„Работата на Сатана е да изкушава умовете. Той внушава лукавите си
предложения и подстрекава съмнението, оспорването, неверието и липсата на упование в думите и делата на този, който е поел отговорността и се
стреми да осъществи Божията воля в работата си. Сатана има спешна цел
да атакува избраните от Бога служители с трудности, неприятности и противопоставяне, за да пречи на работата им и, ако е възможно, да ги обезсърчи. Завист, раздори и клюки в голяма степен ще противодействат на
най-добрите усилия на Божиите служители, определени за особено дело.
Сатанинският план е да си служи с посредници, за да ги отклони от поста
им. Той ще използва за свои инструменти всички, в които може да вдъхне
недоверие и подозрение. (…) Когато не е под прякото влияние на Божия
Дух, човекът е по природа склонен да завижда, да ревнува и да проявява
жестокост и недоверие. Ако не бъдат подчинени, тези чувства водят до
желание за съсипване на околните, а егоистичният дух ги подтиква да се
въздигат върху руините на чуждия живот.“ Свидетелства към църквата, т. 3.
с.328, 329

„Над нас идват опасни времена. В света разрушението и насилието се
увеличават. В църквата човешката сила печели властта. Онези, които са
били избрани да заемат длъжности на доверие, считат за свое право да
управляват.
Мъжете, които Бог призовава на важни постове в Неговото дело, трябва
да култивират смирена зависимост от Него. Те не трябва да се стремят да
присвоят твърде много авторитет, защото Бог не ги е призовал на работа
да бъдат управляващи, а да планират и да се съветват със своите съработници. Всеки един работник е длъжен да се подчинява на изискванията
и наставленията на Бога.“ Свидетелства към църквата, т. 9, с. 205, 206

34

Урок 6 6 февруари 2021

Четвъртък

4 февруари

5. НАДЕЖДА СРЕД БУРЯТА

„Давид състави много от псалмите в пустинята, в която беше принуден
да бяга за безопасност. (...) Докато минаваше през големи изпитания и
трудности, Давид проявяваше непоколебимо доверие в Бога и беше изпълнен с Неговия Дух, когато съставяше песните си, които разказваха за
неговите опасности и избавления, отдавайки хвала и слава на Бога, неговия милостив Закрилник. В тези псалми се вижда един дух на пламенност,
преданост и святост.“ Духът на пророчеството, т. 1, с 386, 387
б. Каква надежда окуражи сърцето на Давид в пещерата – и как може
тази надежда да се отрази и в нашия живот? Псалм 142:1-7; 31:23, 24

„Не трябва да се изненадвате, ако по пътя ви към небето не всичко е
приятно. (…) Вървете всекидневно напред, молейки се като Давид: „Утвърди стъпките ми в пътищата Си, за да не се подхлъзнат нозете ми.“ Всички
пътища в живота са заобиколени с опасности, но ние сме в безопасност, ако
следваме по пътя, където Великият Учител води, доверявайки се на Този,
Чийто глас чуваме да казва: „Следвай Ме!“ Библейски коментар, т. 3, с. 1143

Петък

5 февруари

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

Как мога да развия като Давидовия дух към онези, които може да
ме мразят?
Как ревността се различава от завистта и защо трябва да избягвам и едната, и другата?
Кое накара Саул да прибегне до такава решителност да унищожи
съперника си?
Опиши как Сатана използва завистта като оръжие срещу Божия
народ днес?
Точно както Бог направи за Давид в пещерата, как често Той ме е
утешавап?

Урок 6 6 февруари 2021
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а. За разлика от Саул, как можем да бъдем вдъхновени от отношението на Давид в пустинята, дори в най-обезсърчителните му времена?
Псалм 27:1-3; 59:1-3, 17

Урок 7

13 февруари 2021 г.

Опасен компромис
„На Бога уповавам; няма да се боя; какво ще ми стори човек?“
(Псалм 56:11)
„Докато душата стои с непоколебима увереност в добродетелта и силата на изкуплението, ще бъде твърда като скала за принципите; и всичките
сили на Сатана и неговите ангели няма да могат да я отклонят от нейната
честност.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 335
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 464-466 (65. Великодушието на Давид – от „Вторият случай, в който Давид се отнесе с респект към
живота на господаря си“ до края; с. 478-482 (68. Давид в Сиклаг)

Неделя

7 февруари

1. С АНХУС В ГЕТ
а. Защо Давидовият план да се освободи от гнета на Саул беше противен на Божията воля? 1 Царе 27:1-4

„Без съвет от Бога Давид заключи, че Саул със сигурност ще изпълни
убийственото си намерение. Макар че Саул заговорничеше и се стараеше
да постигне погубването му, Господ действаше, за да даде царството на
Давид. Бог провежда Своите планове, въпреки че за човешките очи те са
скрити в тайна. Хората не могат да разберат начините, по които постъпва
Бог, и гледайки видимите неща, тълкуват тежките си изпитания, допуснати
от Бога като насочени против тях с единствената цел да причинят падението им. Така Давид гледаше външната страна на нещата, а не Божиите
обещания. Той се усъмни дали изобщо някога ще дойде на трона. Дългите
изпити бяха уморили неговата вяра и изтощили търпението му.
Господ не изпрати Давид да търси защита при филистимците - найожесточените врагове на Израел. Точно този народ щеше докрай да бъде
между най-големите му врагове. И въпреки това в нуждата си Давид прибягна при тях за помощ. (…) Бог му бе посочил да забие знамето си в
Юдовата земя, а липсата на вяра го накара да остави поста на своята
длъжност без заповед от Господа.“ Патриарси и пророци, с. 464
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Понеделник

8 февруари

2. ПОГРЕШНО МЯСТО / ПОГРЕШНО ГОВОРЕНЕ
а. Как беше приет Давид от Анхус и по кои начини ние също можем
да бъдем в опасност да направим същите грешки като Давид? 1 Царе
27:5-7

„Бог бе обезславен поради неверието му. Филистимците се бояха от
Давид повече, отколкото от Саул и войската му, и като се отдаде под тяхна
защита, Давид им разкри слабостта на собствения си народ. Така окуражи тези непримирими врагове да потискат Израел. Давид бе помазан да
защитава Божия народ и Господ не желаеше слугата му да окуражава безбожните, като разкрива слабостта на Неговия народ или като си дава вид
на безразличие към благополучието му. Нещо повече, братята му останаха
с впечатлението, че бе отишъл при езичниците, за да служи на техните
богове. Тази постъпка даде повод за фалшиво представяне на подбудите
му и мнозина се изпълниха с предразсъдък против него. Той бе подведен
да направи точно това, което желаеше Сатана, защото търсейки прибежище при филистимците, причини голяма радост на Божиите врагове и на
враговете на народа Му. Давид не се отказа от поклонението си пред Бога,
нито прекрати предаността си към делото Му, но пожертва доверието си
в Него заради личната си безопасност и така помрачи праведния и верен
характер, който Бог изисква да притежават Неговите слуги.
Давид бе приет сърдечно от царя на филистимците. Топлият прием се
дължеше отчасти на факта, че царят се възхищаваше от него, а отчасти на поласканото му тщеславие, че един евреин е прибягнал под неговата
закрила.“ Патриарси и пророци, с. 464, 466
б. Какво зло произлезе от лъжливите думи на Давид? Стих 8-12

„Докато живееше в този уединен град (Сиклаг), Давид воюва против гесурийците, гезерейците и амаличаните и не оставяше жив никого, който да
занесе вести в Гет. Когато се връщаше от битка, даваше на Анхус да разбере, че бе воювал против собствения си народ - против Юдовите мъже. Но с
тези преструвки той стана причина да се укрепят ръцете на филистимците.
(…) Давид знаеше, че Божията воля бе тези езически племена да бъдат
унищожени и че той бе определен да извърши тази работа. Но не вървеше
по съвета на Бога, когато лъжеше.“ Пак там, 466
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3. НУЖДА ОТ БОЖИЕТО ИЗБАВЛЕНИЕ
а. Как Давид изпадна в по-дълбоко затруднение? 1 Царе 28: 1, 2. Коя
негова молитва разкрива, че той накрая се поучи от подобни грешки?
Псалм 141:3
„Давид нямаше намерение да вдигне ръка против своя народ, но не знаеше как да постъпи, докато обстоятелствата не му покажат неговия дълг.
Отговори уклончиво на царя и каза: “Ти наистина ще познаеш какво може
слугата ти да извърши.” Анхус разбра тези думи като обещание за подкрепа в предстоящата война и се закле да даде на Давид големи почести и
висок пост във филистимския дворец.“ Патриарси и пророци, с. 466
б. Как милостиво Господ избави Давид от затруднението му с Анхус
въпреки грешката му? 1 Царе 29:1-5

„Много по-добре беше да се приюти в могъщата Божия крепост на планините, отколкото сред заклетите врагове на Йехова и на народа Му. Но в
голямата Си милост Господ не наказа слугата Си за тази грешка, нито го
изостави сам в бедствието и объркаността му. Защото, макар Давид да
пусна ръката на божествената Сила, да се поклати и отклони от пътищата
на стриктното благочестие, сърцето му все още възнамеряваше да бъде
искрено към Бога. Докато Сатана и множествата му бяха заети да помагат
на Божиите противници - израилевите врагове, в съставяне на планове
против един цар, оставил Бога, Господните ангели действаха за избавянето на Давид от опасността, в която попадна. Небесни вестители подбудиха
филистимските князе да протестират срещу участието на Давид и войската му наред с тяхната армия в приближаващата битка.“ Пак там, с. 478
в. Опиши отношението на Анхус, когато изпращаше Давид у дома?
1 Царе 29:6-11 Какви чувства трябва да е породило това у Давид?

„Отговорът на Анхус може би е внесъл в сърцето на Давид вълнение от
срам и угризения на съвестта при мисълта колко недостойни за един слуга
на Йехова измами се унижи да допусне.“ Пак там, с. 479
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4. ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА
а. Колко важно е нашият говор да бъде чист, особено в тези последни
дни - и как единствено е възможно това? Откровение 14:1, 5; Яков 4:8
„Нека не се намира измама в устата ви.“ Детско водителство, с. 77
б. Опиши положението, когато Давид се върна обратно в Сиклаг.
1 Царе 30:1-6 (първата част)
„Тук Давид отново бе наказан за липсата на вяра, която го бе накарала
да се установи сред филистимците. Той има възможност да види каква
несигурност може да има сред враговете на Бога и на Неговия народ.“ Па-

триарси и пророци, с. 479

в. Какво реши Давид в този час на криза? 1 Царе 30:6 (последната
част); Псалм 56:1-3,10-12

„Как (Давид) можеше да очаква, че израилевият Бог ще му осигури закрила, когато се постави с най-страшните върлите врагове на своя народ? Можеше ли разумно да се надява да се спаси, като потърси убежище с народ,
когото Бог е определил за изчезване?” Знамения на времето, 9 ноември 1888 г.
„Давид изглеждаше изоставен от всяка човешка подкрепа. Всичко, което
му бе скъпо на земята, му бе отнето. Саул го бе изгонил от собствената му
родина, филистимците го бяха отблъснали от лагера, амаличаните бяха
оплячкосали града му, жените и децата бяха отвлечени в плен, най-близките му приятели се съюзиха против него и дори го заплашваха със смърт.
В този час на най-голяма беда Давид не остави ума си да се занимава с
мъчителните обстоятелства, а потърси сериозно помощ от Бога. Той “се
укрепи в Господа, своя Бог”. Спомни си своя изпълнен със събития минал
живот. Беше ли го изоставил някога Господ? Душата му се освежи, като
си спомни многобройните доказателства за Божията благосклонност. Със
своето недоволство и нетърпение последователите на Давид направиха
злощастието си двойно по-мъчително, но Божият човек, който имаше дори
по-голяма причина от тях да скърби, се държа твърдо. “Когато съм в страх,
на Тебе ще се уповавам” (Пс. 56:3) - говореше сърцето му. Макар че самият той не можеше да прозре някакъв начин за изход от бедата, Бог можеше
и желаеше да го поучи какво да направи.“ Патриарси и пророци, с. 479, 480
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5. НАШИЯТ ЩЕДЪР ДОСТАВЧИК
а. Как Господ уважи молитвата на Давид? 1 Царе 30:7–9, 16–19
„(Амаличаните) решиха да пощадят пленниците. Желаеха да направят
още по-голяма честта от победата си, като отведат в дома си голям брой
от тях, а по-късно ги продадат като роби. Така, без да съзнават, изпълниха
Божието намерение, опазвайки пленниците невредими, за да бъдат върнати на съпрузите и бащите им.“ Патриарси и пророци, с. 480
б. Какъв духовен урок се съдържа в решението на Давид относно дарената жетва? Стихове 20–26; Йоан 4:36–38

„По-себелюбивите и по-буйните от четиристотинте започнаха да настояват, че те не били участвали в битката и не трябвало да вземат от плячката, че било достатъчно да получат само жените и децата си. Но Давид
не се съгласи с това. “Не бива да постъпите така, братя мои, с ония неща,
които ни даде Господ, Който ни опази и предаде в ръката ни полка, който
бе дошъл против нас (…) - каза той. - Но какъвто е делът на участващия
в боя, такъв ще бъде делът и на седещия при вещите. Поравно ще се делят користите помежду им.” Въпросът бе решен така и по-късно в Израел
стана правило всички, свързани с военния поход, да споделят користите
наравно с участвалите в самата битка.“ Пак там, с. 481
„Днес Бог се нуждае за Своето жетвено поле от сеячи и от жетвари. Нека
тези, които отиват на работа – едни да сеят, а други да жънат – помнят, че
никога не трябва да приписват на себе си славата от успеха на работата. (…)
Който жъне, взема заплата и събира плод във вечен живот, за да се
радват заедно и който сее, и който жъне.“ Четете тези думи внимателно.
Проучете тяхното значение, защото те описват Божия план.“ Служители на
евангелието, с. 351

Петък

12 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как можем да избегнем възприемането на Давидовата логика да отиде
в Гет?
Обясни опасностите, присъщи на светския стил на дипломация.
Обсъди начините, по които Бог освобождава от затруднение искрените
души.
Опиши обстиоятелствата, при които беше написан псалм 56.
Какви са възнагражденията за духовната сеитба и жътва.
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Смиреният възвишен
„Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който
смирява себе си ще се възвиси.“ (Лука 14:11)
„Израел имаше божествено определен цар. Този, който бе чакал търпеливо Господа, видя изпълнението на Неговото обещание.“ Патриарси и

пророци, с. 487

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 467-477 (66. Смъртта
на Саул; 67. Древно и съвременно магьосничество); 483-440 (69. Давид
призован на трона - отначало до „Сега радост зае мястото на треперенето и
ужаса)

Неделя

14 февруари

1. ЦАРСКАТА ВЛАСТ ПРОЯДЕНА ОТ ЗАВИСТ
а. Обяснете резултатите от пренебрегването от страна на цар Саул
на неговите ръководни задължения и дълбините на злото, до които
потъна. 1 Царе 28:1 (първата част), 5-7
„Докато царят и неговите съветници планираха залавянето на Давид,
работите на нацията се управляваха лошо и се пренебрегваха. (…) Следвайки внушенията на Сатана, Саул ускоряваше самия резултат, когото с неосветена способност се опитваше да предотврати.“ Библейски коментар, т. 2, с. 1019
„(Саул) беше забравил Бога и за вест накрая потърси един, който беше
направил завет със смъртта и съглашение с ада.“ Духовни дарби, 4А, с. 84
б. Как знаем, че това беше измама на Сатана, която примами царя към
гибелта му? Стих 8, 11, 13-20; Йов 7:9

„Това не бе светият Божи пророк, не той дойде след повикването на
заклинателката. Самуил не присъстваше в това свърталище на зли духове. Свръхестественото му появяване бе произведено единствено чрез
силата на Сатана, който можеше да приеме вида на Самуил така лесно,
както се представи и за светъл ангел, за да изкуси Христос в пустинята.“
Патриарси и пророци, 469
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2. ПРЕСТОЛЪТ ОСВОБОДЕН
а. Кое накрая уби цар Саул? 1 Царе 31:1-6; 1 Летописи 10:13, 14

„През цялото си бунтовно поведение Саул бе ласкан и мамен от Сатана.
Работата на изкусителя е да представи греха за нищожен, да направи пътя
на престъплението лесен и примамлив и да ослепи ума за предупрежденията и заплахите на Господа. Чрез омайващата си сила той подвеждаше
Саул да се самооправдава и да се съпротивява на Самуиловите изобличения и предупреждения. А сега в голямото му бедствие се обърна към него,
за да му представи колко грамаден е неговият грях и колко безнадеждно
е да получи опрощение, за да го хвърли в отчаяние. Никое средство не би
унищожило неговата смелост и не би объркало разсъдъка му по-сполучливо от това - да бъде тласнат към отчаяние и самоубийство. (…)
Допитването до този дух на тъмнината разстрои Саул.“ Патриарси и пророци, с. 469, 470

„Саул знаеше, че с този последен акт, като се съветва със заклинателката от Ендор, скъсва последната нишка, която го държеше за Бога. (…)
Чашата на беззаконието му бе пълна.“ Духовни дарби, 4А, с. 85
б. Каква ясна забрана дава Бог срещу мнимото общуване с
мъртвите (некроманията)? Второзаконие 18:10-12; Левит 20:27

в. Какво трябва да научим от начина, по който Давид реагира на смъртта на Саул? 2 Царе 1: 4, 11, 12, 17–21; Матей 5: 43–45

„Скръбта на Давид за смъртта на Саул бе искрена и дълбока, разкриваща великодушието на един благороден характер. Той не се зарадва за падането на неприятеля си. Премахната бе пречката, преграждала достъпа
му до трона на Израел, но това не го радваше. Смъртта заличи спомена
му за недоверието и жестокостта на Саул и сега той не се досещаше за
нищо от тази история освен за благородното и царственото. Името на Саул
бе свързано с това на Йонатан, чието приятелство бе толкова искрено и
несебелюбиво.“ Патриарси и пророци, с. 482
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3. СНИЗХОДИТЕЛНОСТ КЪМ НЕПРИЯТЕЛИ
а. Опиши дейността на Давид след времето му на скръб. 2 Царе 2:1-7

б. Кой беше Авенир и как създаде проблеми на Давид? Стих 8-11

„Обстоятелствата, в които бе поставен Авенир, разкриха истинския му
характер и показаха неговата амбициозност и безпринципност. Той бе тясно свързан със Саул и повлиян от духа на царя да презира човека, когото
Бог бе избрал да царува над Израел. Омразата му бе засилена от острия упрек на Давид към него, когато бе заспал в лагера и Давид бе взел
стомната с вода и копието на Саул. (…) (1 Царе 26:15, 16 цитирано) Това
изобличение бе отекнало мъчително в сърцето му и той реши да постигне
отмъстителното си намерение като създаде разцепление в Израел, чрез
което да бъде издигнат самият той.“ Патриарси и пророци, с. 484
в. Как беше установен престолът и как Давид докосна сърцата на
израилтяните чрез благородството си към друг, който беше враг?
2 Царе 3:1, 30-37
„Великодушното отдаване на почит към човека, който бе негов голям неприятел, спечели доверието на Давид и възхищението на целия Израел. (…)
Той (Авенир) упорито се бе противопоставял на определения от Бога
цар, очаквайки да придобие почести за себе си. (…) Ако бе успял в намерението си, неговите таланти и амбиция, голямото му влияние и липса на
набожност щяха да поставят в опасност и трона на Давид, и мира, и благополучието на народа.“ Пак там, с. 486
г. Как реагира Давид на действията на някои, които желаеха да спечелят благоразположението му чрез убиване на Сауловия син Исвостей, неговия възможен съперник? 2 Царе 4:5, 6, 9-12

„Но Давид, чийто трон сам Бог бе установил и когото Бог бе избавил от
враговете му, не пожела да утвърди властта си с предателство.“ Пак там, с. 487
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4. НАУЧЕНИ УРОЦИ
а. Как Давид, чрез характера, който беше развил, получи подкрепата
на целия Израел? 2 Царе 5:1-5, 10; Лука 14:11 (последната част)

„Така Божието провидение откри пътя за възкачването му на трона. Той
нямаше амбиция за лично облагодетелстване, защото не се стремеше към
почестите, които му бяха дадени.“ Патриарси и пророци, с. 487
„(Давидовата) твърдост, смирение, любов към справедливостта и решителен характер го подготвиха да осъществи високата Божия цел. (…)
Религиозният му характер беше искрен и пламенен. Когато Давид беше
така верен на Бога и притежаващ тези възвишени черти на характера, Бог
го нарече „мъж по сърцето Ми.“ Духовни дарби, 4А, с. 85, 86
б. Как планираше Давид да признае Божието върховенство? 2 Царе
6:1, 2

в. Какво се случи на Оза и защо? Стих 3-7; Числа 4:15; 7:6-9

„Смъртта на Оза бе божествен съд заради нарушаването на една изрична заповед. Чрез Мойсей Господ бе дал особени наставления за пренасянето на ковчега. (…) Така при пренасянето на ковчега от Кириатиарим
бе проявено пряко и неизвинимо пренебрежение към Господните нареждания.“ Патриарси и пророци, с. 489, 490
„Върху Оза падаше голямата вина за дързостта му. Престъпването на
Божия закон бе снижило чувството му за светостта на закона. С неизповядани грехове той бе дръзнал да докосне символа на Божието присъствие,
престъпвайки божествената забрана. Бог не може да приеме частично
послушание, нито пренебрежително отношение към заповедите Си. Чрез
наказването на Оза Той възнамеряваше да научи целия Израел колко е
важно да отдава стриктно послушание на Неговите изисквания. Така смъртта на един човек доведе народа до покаяние и предотврати нуждата от
присъда върху хиляди.“ Пак там
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5. ИЗБЯГВАНЕ НА САМОНАДЕЯНОСТ
а. Кои предупреждения срещу смелата и горделива човешка склонност към различни форми на самонадеяност трябва да вземем под
внимание? Деяния 17:30, 31; Яков 4:17

„Давид и народът му се събраха да извършат едно свято дело и го
извършваха с радостно сърце и с желание. Но Господ не можа да приеме
службата им, защото тя не бе изпълнена според Неговите наставления.
Филистимците, нямащи познание за Божия закон, бяха сложили ковчега в
каруца, когато го върнаха на Израел, и Господ прие усилията им. Но израилтяните имаха в ръцете си ясни изявления за Божията воля в тия неща и
пренебрегването им обезславяше Бога.“ Патриарси и пророци, с. 490
„Добри намерения също не помагат. Също не е достатъчно да се върши това, което човек счита за право или което проповедникът обяснява за
право. Тук спасението на душата се полага на карта и всеки сам за себе си
трябва да изследва Писанието.“ Великата борба, с. 496
„Господ не е поставил нито един от Своите човешки работници под диктовката и контрола на онези, които са също смъртни човеци. (…) Бог ще
съди тези, които проявяват този авторитет. Те имат нещо от онзи дух, който
накара Оза да подхване Божия ковчег, за да не падне, като че Бог не можеше да се погрижи за Своите свещени символи. Към Божиите работници на
земята трябва да се проявява много по-малко човешка власт и авторитет.
Братя оставете Бог да управлява.“ Свидетелства към проповедници, с. 252
„Бог ръководи собственото Си дело и горко на човека, който поставя
ръката си върху Божия ковчег.“ Ръкописи, т.16, с. 114

Петък

19 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Проследи падението на цар Саул.
2. Как мога да стана повече като Давид, когато чу новината за смъртта
на Саул?
3. Как мога да стана повече като Давид, като се отнесе с Авенир и
Исвостей?
4. Кое може да ме доведе до духовна опасност, както Оза?
5. Назови някои начини, по които мога да се провиня в греха на Оза
днес?
Урок 8 20 февруари 2021
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Урок 9

27 февруари 2021 г.

Израстване в Божията мъдрост
„Страх от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Светия
е разум.“ (Притчи 9:10)
„(Давид) разбра, че само с Божията сила може да се възкачи на престола
и че само с Неговата мъдрост може да управлява мъдро.“ Възпитание, с. 163
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 490-495 (70. Царуването
на Давид – от „Давид и народът му се събраха да извършат едно свято дело“ до

„Този враждебен съюз, произлязъл всъщност от завист към нарастващата сила
на Давид“)

Неделя

21 феврурари

1. ИЗПИТВАНЕ НА СТРАХОПОЧИТАНИЕ ПРЕД СВЯТОТО
а. След като Оза бе смъртно поразен за докосването на ковчега, какво
научи Давид – необходимо за всеки от нас - за светостта на Божия закон? 2 Царе 6:8-10 Как и защо Овид-едом беше възнаграден? Стих 11;
Притчи 9:10

„Давид изумен и много разтревожен се питаше в сърцето си каква бе
Божията справедливост. Опитал се бе да почете ковчега като символ на
божественото присъствие. Защо тогава бе изпратена тази ужасна присъда,
която превърна времето на радост в случай на мъка и жалеене?“ Патриарси
и пророци, с. 489

„Чувствайки сърцето си не напълно право пред Бога след погубването
на Оза, Давид се уплаши от ковчега, да не би някой грях да донесе присъда и върху него. Но Овид-едом, макар че се зарадва с боязън, прие сърдечно свещения символ като обещание за Божията благосклонност към
послушните. Сега вниманието на целия Израел бе насочено към гетеца
и неговото домочадие. Всички бдяха да видят дали щеше да им донесе
благословение. (2 Царе 6:11 цитирано)
Божественото изобличение оказа своето въздействие върху Давид.
Накара го да осъзнае, както никога досега, светостта на Божия закон и
нуждата от стриктно послушание. (…)
(Давид) сега старателно изучи всяка подробност от Господното наставление.“ Патриарси и пророци, с. 490

46

Урок 9 27 февруари 2021

Понеделник

22 февруари

2. ВТОРИ ОПИТ

„(Давид) реши да направи нов опит за преместване на ковчега и сега
старателно изучи всяка подробност от Господните наставления. Отново
големците и огромно множество народ се събраха около дома на гетеца.
С благоговейна грижа ковчегът бе положен върху раменете на посочените от Бога мъже, множеството се нареди след него и голямата процесия
тръгна отново с трепетни сърца. На шест крачки тръбата изсвирваше за
спиране. По нареждане на Давид се принасяха в жертва “говеда и угоени
телци.” Патриарси и пророци, с. 490
„Мъже и жени могат да бъдат твърде изкусни в библейско познание,
така добре запознати с Писанието, както израилтяните бяха с ковчега и
въпреки това, ако сърцата им не са прави пред Бога, техните усилия не
ще бъдат придружени с успех. Бог не ще бъде с тях. Те нямат възвишено
чувство за задълженията на закона на небето, нито схващат святия характер на истината, на която поучават. Заръчването е „Очистете се вие, които
носите съдовете Господни.“ Библейски коментар, т. 2, с. 998
б. Опиши начина, по който Давид водеше тържествената процесия, и
как беше облечен при този случай. 2 Царе 6:14

„Свалил царските си одежди, Давид бе облякъл бял ленен ефод, какъвто носеха свещениците. С този акт той не искаше да покаже, че дръзва да
си присвои свещенически функции, защото ефод понякога носеха не само
свещеници. Но в тази свята служба той участваше пред Бога наравно със
своите поданици. В този ден предметът на почит трябваше да бъде Йехова. Единствен Той трябваше да бъде почитан.
Дългата процесия тръгна отново и музиката на арфи и псалтири, тръби
и кимвали, смесена с мелодията на много гласове, се възнесе към небето.
“И Давид играеше пред Господа”, танцувайки с радост в такта на песента.“

Дарения от първата събота - за бедстващите по света

а. Какво трябва да научим от това как сега Давид прояви по-послушна
грижа и благоговение при пренасянето на ковчега? 2 Царе 6:12, 13;
Исая 52:11

Патриарси и пророци, с. 490

Урок 9 27 февруари 2021
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Вторник

23 февруари

3. СВЯТА РАДОСТ
а. Какво трябва да разбираме относно „танцуването“ на Давид? 2 Царе
6:14 (първата част);1 Солунци 5:5
„Танцът на Давид, изпълнен с благоговейна радост пред Бога, е бил сочен от любителите на удоволствия за оправдание на съвременните танци.
Но такъв аргумент няма основание. В наши дни танците се свързват със
суетно поведение и среднощни пиршества. Здравето и моралът се жертват в името на удоволствията. Бог не е предмет на мисълта и на почитта
на редовните посетители в балните зали; молитвата или хвалебната песен
биха се почувствали чужди на такива събирания. Тази преценка трябва
да бъде решителна. Християните не трябва да търсят забавления, чиято
тенденция е отслабване на любовта към святите неща и снижаване на
радостта ни от Божията служба. Музиката и танците за радостна възхвала
на Бога при пренасянето на ковчега в ни най-малка степен нямат прилика
с разгула на съвременните танци. Първите целяха да възпоменат Бога и
да възхвалят святото Му име. Вторите са средство на Сатана, с което той
кара хората да забравят Бога и да показват непочтителност.“ Патриарси и

пророци, с. 492

б. Опиши хора, процесията и церемонията, които придружаваха влизането на светия ковчег през портите на Ерусалим, и доказателството за Давидовото благородно гостоприемство. Псалм 24:7-10; 2 Царе
6:17-19

„Тогава портите се отвориха широко и шествието влезе. С благоговейна почит ковчегът бе поставен в скинията, приготвена да го приеме. Пред
святата скиния бяха издигнати жертвени олтари. Димът на примирителните приношения и на всеизгарянията заедно с облаци тамян, придружен с
хвалебствените възклицания на Израел, се издигна към небето. Службата
свърши и самият цар произнесе благословение на народа. След това с царска щедрост принесе дарби от храни и вино за подкрепление на народа.
В тази служба бяха представени всички племена, за да отпразнуват
това най-свято събитие, отбелязало царуването на Давид. Духът на божественото вдъхновение почиваше върху царя и когато последните лъчи
на залязващото слънце окъпаха скинията със свято сияние, сърцето му
се издигна в благодарност към Бога за това, че благословеният символ на
Неговото присъствие сега бе толкова близо до израилевия трон.“ Пак там
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Сряда

24 февруари

4. ГОРДОСТ СРЕЩУ БЛАГОЧЕСТИЕ

„Достойнството и гордостта на дъщерята на цар Саул бяха потресени
от това, че цар Давид трябваше да сложи настрана царските си дрехи и
царския скиптър и да се облече със скромното ленено облекло, носено от
свещеника. Тя мислеше, че той много се беше унизил пред израилевия
народ, но Бог почете Давид пред лицето на целия Израел, като позволи на
Духа Му да обитава над него.“ Духовни дарби, А4, с. 112, 113
б. На какво е уподобена святата Давидова церемония, донасяща ковчега до сърцето на народа? Откровение 14:12, 13; Даниил 12:2

„Давид се смири, но Бог го възвиси. Той пееше вдъхновено, свирейки
с арфата, като произвеждаше най-очарователна музика. Той почувства до
известна степен онази свята радост, която всичките светии ще преживеят
при гласа на Бога, когато тяхното робство ще е преминало и Бог ще направи завет на мир с всички, които са спазвали Неговите заповеди.“ Пак там
„(Даниил 12:2 цитирано) Всички, които са умрели с вяра в третата ангелска вест, излизат прославени от гробовете си, за да приемат заедно с тези,
които са пазили Божия закон, завета на мира с Бога.“ Великата борба, с. 529
в. След като ковчегът беше на място, беше установен престолът на
Давид и царят се успокои от неприятели, какво беше най-голямото му
желание? 2 Царе 7:1-3
г. Как отговори Господ на Давидовото желание и защо? Стих 4, 5, 12,
13; 1 Летописи 22:7-10

Урок 9 27 февруари 2021
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Дарения от първата събота - за бедстващите по света

а. Виждайки, че Давид отдава всичката слава на Бога, вместо да я
изисква за себе си като цар, каква наследствена характерна черта се
възбуди в Сауловата дъщеря Михала и как Бог укори нейното лошо
чувство? 2 Царе 6:16, 20-23

Четвъртък

25 февруари

5. МЕЧТА ДАДЕНА НА ДРУГ
а. Как отговори Давид на Божието решение? 2 Царе 7:18-22
„Давид знаеше, че делото, което бе намислил в сърцето си, щеше да
издигне името му и да донесе слава на управлението му. Изявено по този
начин благодарно покорство рядко се вижда дори сред християни. Колко
често хора, преминали силата на мъжеството, се надяват да извършат някое велико дело, с което са свързали сърцата си, но не са в състояние да
го сторят! Божието провидение може да им говори, както пророкът говори
на Давид, че толкова желаната от тях работа не им е поверена, а задачата
им е да приготвят пътя друг да я извърши. Но вместо да се подчинят с
благодарност на божественото нареждане, мнозина падат, чувствайки се
пренебрегнати и отхвърлени и като не могат да осъществят това, което
желаят, не правят нищо. Мнозина се стремят с отчаяна енергия към отговорности, които нямат сили да носят и напразно се стараят да извършат
нещо, без да са достатъчно способни за него, докато онова, което могат да
изпълнят, остава пренебрегнато.“ Патриарси и пророци, с. 494
б. Какво трябва да разберем, когато Бог отхвърля нашите желания?
Исая 55:8, 9
„Нашите планове не винаги са Божиите планове за нас. Той може да
намира, че най-доброто за нас и за Неговото дело е да отхвърли нашите
най-добри намерения, както беше случаят с Давид. (…)
Господ, Който ни разбира по-добре, отколкото ние сами се разбираме,
в Своята нежна грижа и интерес за нас много пъти не ще позволи да се
стремим себелюбиво да задоволяваме личното си честолюбие.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 341

Петък

26 февруари

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как може Бог със словото Си да иска да ме доведе до по-възвишено състояние?
Може ли Бог да ми даде втори случай да върша нещата по-добре
от преди?
Коя главна характеристика забелязваме при процесията за ковчега?
Как пренасянето на ковчега е подобно на специалното възкресение от книгата „Даниил“?
Как мога да пренебрегна Божия призив, докато съзнателно се надявам за нещо друго?
Урок 9 27 февруари 2021
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Дарения от първата събота
за бедстващите по света

В последните дни „ще има големи
трусове и в разни места глад и мор (…)
а по земята бедствие на народите, като
ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните“ (Лука 21:11, 25).
Трябва ли дори да споменем ураганите,
циклоните, цунами, торнадо, земетресения, глад и мор в това десетилетие? Катастрофи, отнемащи много животи.
Десетки хиляди умират от липса на храна е докладвано дори от много
източници на новини, над 3000 от студ, 2000 от жажда и т. н. И все пак
сърцето на нашия Баща с безкрайна любов чувства всичко.
„Много естествено е за човешките същества да мислят, че големите
бедствия са сигурен показател за големи престъпления и огромни грехове. Но често хората правят грешка при оценяване на характера. Не живеем във времето на наказателна присъда. Добро и зло са смесени и бедствия идват върху всеки. Понякога хора минават граничната линия отвъд
Божията покровителстваща грижа и тогава Сатана упражнява силата си
върху тях и Бог не се намесва. Йов беше тежко измъчен и приятелите му
се опитваха да го накарат да признае, че страданието му е резултат от
грях и го караха да се чувства под осъждение. Те представяха случая му
като такъв на голям грешник, но Господ ги изобличи за присъдата им над
Неговия верен слуга.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1140
Тогава какво ще кажете за душите, които страдат под всички тези бедствия? Наистина често невинните страдат с виновните. Къщи са разрушени, съсипани реколти, засегнати животи. Какъв е нашият дълг?
„Да оставиш страдащ свой ближен без облекчение е нарушение на Божия закон. (…) Ние трябва да обръщаме внимание на всеки един случай
на страдание, като гледаме на себе си като Божии средства да облекчаваме нуждаещите се до крайната степен на нашите възможности. (…)
Трябва да вършим добро на всички хора и особено на онези, които са от
семейството на вярата.“ Синове и дъщери на Бога, с. 52
„(Бог) сигурно ще съди онези, които пренебрегват Неговото изкупено
притежание, които оставят страдащите да загинат, когато е в силата им да
ги облекчат.“ Ривю енд херълд, 10 декември 1895
Молим нека когато се събират даренията от първата събота за бедстващите по света да направим всичко възможно, като знаем, че служейки на
Божиите страдащи люде, служим на Него.
Отдел за социално подпомагане при Генералната конференция
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Тайни на успеха

6 март 2021 г.

„Наистина Неговото спасение е близо при онези, които Му се
боят, да обитава слава в нашата земя.“ (Псалм 85:9)
„Спазването на божествения закон даваше сила на Израeл по време
на Давидовото управление.“ Пророци и царе, с. 235
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 494-497 (70. Царуването на Давид – от „Но вместо да се подчинят с благодарност на божественото
нареждане, мнозина падат“ до края)

Неделя

28 февруари

1. ВЕРЕН НА ОБЕЩАНИЕТО
а. Посочи пример, който разкрива верността и справедливостта на
Давид. 2 Царе 8:15; 9:1-6

„Казано му бе за един син на Йонатан - Мемфивостей, сакат от детство. По време на Сауловото поражение от филистимците при Езреел
дойката на това дете, опитвайки се да избяга заедно с него, го изпуснала да падне и така то останало сакато за цял живот. Сега Давид повика
младежа в двореца и го прие с голяма любезност.“ Патриарси и пророци, с. 494
б. Какъв мисионски урок можем да научим от Давидовия начин на
успешно докосване на сърцето на този скептичен Саулов внук?
2 Царе 9:7-13

„Повлиян от Давидовите врагове, Мемфивостей подхранваше силен
предразсъдък против царя като узурпатор, но щедрият и благороден
прием и постоянната доброта на Давид спечелиха сърцето му.“ Пак там
„Укрепвайте с нежна, състрадателна любов обезкуражените и безпомощните. Дайте им своята смелост, своята надежда, своята сила. С доброта ги карайте да дойдат.“ Христови притчи, с. 141
52
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Понеделник

1 март

2. СЕРИОЗНО ПОГРЕШНО РАЗБРАН
а. Как амонският цар напълно погрешно изтълкува Давидовия жест
на искрено истинска любезност? 2 Царе 10:1-4
„Те (амонците) не можаха да вникнат в щедрия дух на Давидовата постъпка. Когато завладее умовете на хората, Сатана ще възбуди завист и
подозрение, които ще изкривят и най-добрите намерения. Анун послуша
съветниците си, сметна за шпиони Давидовите пратеници и ги направи
за присмех, като се поруга с тях.
Бе допуснато амонците да изпълнят без ограничение злото намерение на сърцето си, за да може пред Давид да се разкрие истинският им
характер. Не беше Божията воля Израел да влезе в съюз с този езически
народ.“ Патриарси и пророци, с. 495
б. Какво беше незабавното действие на Анун, когато схвана
възможните последици от обидата, която нанесе на Израел?
1 Летописи 19:6, 7
„Амонците знаеха, че обидата щеше със сигурност да доведе Израел
до отмъщение, и се подготвиха за война. (1 Лет. 19:6, 7 цитирано).
Това наистина беше забележителен съюз. Жителите на областта между река Ефрат и Средиземно море се обединиха с амонците. От север
и от изток Ханаан бе обкръжен от въоръжени врагове, събрани, за да
смажат израелевото царство.“ Пак там
в. Какво заяви Йоав, за да окуражи народа си? 1 Летописи 19:8, 13
Как ги вдъхнови и удиви и Давид? 2 Царе 10:17-19

„Като осъзнаваше колко важен бе резултатът от този поход, Давид
сам излезе на бойното поле и с Божието благословение нанесе на съюзниците толкова ужасно поражение, че сирийците от Ливан до Ефрат
не само се отказаха от войната, но и започнаха да плащат данък на Израел. Давид започна усилени военни действия срещу амонците, докато
крепостта им падна и цялата област бе подчинена под израелска власт.“
Пак там, с. 496
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Вторник

2 март

3. ИЗБАВЛЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ
а. Въпреки че днес оръжията на нашата борба не са плътски,
как можем да получим сила, като се има предвид резултата от
Давидовата битка срещу амонците? 1 Царе 2:30 (втората част);
1 Йоаново 5:4, 5
„Чрез Божието провидение опасностите, които заплашваха народа с
пълно унищожение, се оказаха средства за издигането му до безпримерно величие.“ Пак там, с. 496
„Сега израелевото царство се разшири. И се изпълни обещанието, дадено на Авраам и по-късно повторено на Мойсей: “На твоето потомство
давам тая земя от египетската река до голямата река, реката Ефрат”
(Бит. 15:18). Израел бе станал могъщ народ, уважаван от съседните народи и вдъхващ страх у тях. В самото му царство властта на Давид бе
станала много силна. Той имаше привързаността и верността на народа
си, каквито малцина владетели са имали в която и да е епоха. Бе почел
Бога, а Бог сега насочи почитта Си към него.“ Пак там, с. 497
б. Какво видя Давид в избавлението си? Псалм 18:20-22, 35, 46-50;
44:4-8

в. Какви благоприятни случаи бяха дадени на Израел през този
период и защо? Псалм 85:6-9; Притчи 14:34
„По време на царуването на Давид и Соломон Израел стана силен
между народите и получи много възможности да влияе мощно в полза
на истината и правдата. Името на Йехова бе възвеличавано и почитано
и това даваше надежда, че целта, за която израилтяните бяха заселени в обещаната земя, може да се изпълни. Бяха разрушени прегради и
стремящите се към истината хора от езически страни не бяха връщани,
без да бъдат задоволени с нея. Имаше новоповярвали и Божията църква на земята се увеличаваше и благоденстваше. (…)
Давид знаеше, че Божията възвишена цел за Израел можеше да
бъде изпълнена само ако управници и народ се стремят с неотслабващо
усърдие да постигнат поставеното пред тях като цел духовно равнище.“
Пророци и царе, с. 13
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Сряда

3 март

4. ДЕБНЕЩА ОПАСНОСТ…
а. Как един привидно малък грях се промъкна в Давидовия живот,
подготвяйки пътя за по-лоши изкушения? 1 Йоаново 2:15, 16; Притчи 5:18, 19
„(Давид) ненавиждаше идолопоклонството и ревностно пазеше израелевият народ да не бъде привлечен в идолопоклонство чрез околните
народи. Той беше много любим и почитан от своя народ.
Давид често побеждаваше и триумфираше. Той напредна в богатство
и величие. Но неговото благополучие му въздействаше така, че да го отклони от Бога. Изкушенията му бяха много силни. Накрая той изпадна в
обикновените навици на другите царе около него, да има много жени и
живота му се вгорчи от лошите резултати на многоженството. Първата
му грешка беше във вземането на повече от една жена, отклонявайки се
по този начин от мъдрото Божие нареждане. Това отклонение от правото
приготви пътя за по-големи прегрешения. Идолопоклонническите народи го считаха като едно допълнение към тяхната царска чест и достойнство, да имат много жени и Давид го счете като чест за неговия престол
да притежава няколко жени. Но той можа да види страшното зло от един
такъв път чрез нещастното разногласие, съперничество и завист всред
многобройните му жени и деца.“ Духовни дарби, А4, с. 86
б. Кой невидим враг дебнеше Давид така, както всекиго от нас?
Ефесяни 6:12 Кое е единствената ни защита? Ефесяни 6:13; 1 Петрово 5:8, 9; 4:7
„Но в триумфа се появи една опасност. Във времето на най-големия
си външен успех Давид бе силно заплашен и претърпя най-унизителното си поражение.“ Патриарси и пророци, с. 497
„Във всяка душа се борят сериозно две сили за победа. Неверието,
водено от Сатана, подрежда силите си така, че да ни откъсне от източника на нашата сила. Вярата подрежда силите си, водена от Христос,
Начинателят и Завършителят на нашата вяра. Час след час пред погледа на небесния универс, борбата продължава. това е една ръкопашна
борба и големият въпрос е: Кой ще спечели надмощие? Всеки трябва
да реши този въпрос за себе си. В тази борба трябва да участва всеки,
борейки се на едната или на другата страна. От борбата няма освобождаване. (…) Увещани сме да се подготвим за тази борба.“ Синове и дъщери
на Бога, с. 328
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Четвъртък

4 март

5. ЕДНА ЛИЧНА РАБОТА
а. Как само можем да бъдем победители в борбата срещу врага?
Яков 4:7, 8
„Работата на всяка душа е да се съпротивлява на неприятеля със
силата и мощта на Господ Исус Христос и обещанието е, че дяволът ще
бяга от нас. Но нека всички да разберат, че са в опасност и няма никакво уверение за безопасност, освен ако изпълняват условията от текста
(Яков 4:7). Господ казва: „Приближавайте се при Бога.“ Как? Чрез тихо,
сериозно изпитване на собственото ви сърце; чрез детско, искрено и
смирено доверие в Бога и чрез изповядване на греховете и слабостите
ви на Исус. Така можете да се приближавате при Бога и Той ще се приближава при вас.“ Пак там, с. 346
б. Каква трябва да бъде постоянната ни молитва и защо? Псалм
119:12-14; 139:23, 24
„Бог води народа Си стъпка по стъпка. Той го изпитва по различен
начин, за да види какво има в сърцата. Някои издържат в дадена трудна
ситуация, но се провалят при следващата. На всяка следваща стъпка
сърцето бива изпитвано още по-сериозно.“ Свидетелства към църквата, т.

1, с. 167

„Не е достатъчно човек да мисли, че се намира в безопасност, когато
следва диктата на собствената си съвест. (…) Въпросът, който трябва да
бъде поставен, е: Дали съвестта ми е в хармония с Божието слово? Ако
не е, тя не може да бъде следвана безопасно, защото ще подвежда. Необходимо е съвестта да бъде просветлена от Бога. Трябва да се отделя
време за изучаване на Писанията и за молитва. По този начин умът ще
бъде стабилизиран, укрепен и затвърден.“ Ум, характер, личност, кн. 2, с. 197

Петък

5 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как мога да протегна ръка да благословя някои, както Давид направи на Мемфивостей?
Какво впечатление направи Давид на собствената си армия – и как?
Защо Израел можа да постигне удивително величие през царуването на Давид?
Назови някои фини примки, които може да ни впримчат, както се
случи с Давид.
Какво трябва да осъзная относно собствената ми съвест?
Урок 10 6 март 2021

Урок 11

13 март 2021 г.

Възвишеният смирен
„Нечестивият постъпва подло и срамно.“ (Притчи 13:15 последната
част)
„Онези, които, посочвайки примера на Давид, се опитват да омаловажат
вината за греха си, трябва да научат от библейския доклад, че пътят на
престъплението е тежък.“ Патриарси и пророци, с. 503
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 498-505 (71. Грехът и
покаянието на Давид)

Неделя

7 март

1. СПОКОЙСТВИЕ В ШИРОКИЯ ПЪТ
а. Проследи пътя, който доведе Давид да се отклони. 2 Царе 11:1-4 Как
сме предупредени срещу този грях? Евреи 13:4

„Духът на самодоволство и себевеличаене подготви пътя за падението
на Давид. Ласкателството, подлата съблазън на властта и разкоша оказаха влиянието си върху него. (…) Обичаят на повечето източни владетели
бе да толерират престъпленията на царя. За разлика от извършеното от
поданиците, монархът не бе длъжен да упражнява същото себевладение,
както поданикът. Всичко това притъпи Давидовото чувство за изключителната порочност на греха. И вместо смирено да уповава в силата на Йехова,
той започна да се доверява на собствената си мъдрост и мощ. (…)
Давид бе обграден от плодовете на победата и от почестите на мъдрото
си и способно управление. Сега, докато бездействаше и не пребъдваше в
молитва, изкусителят издебна възможност да завладее ума му. Фактът, че
Бог бе довел Давид в близка връзка със Себе Си и бе показал толкова голямо благоволение към него, трябваше да бъде за Давид най-силен подтик
да опази характера си неосквернен. Но когато в бездействие и увереност в
собствената си безопасност се пусна от Бога, той се предаде на Сатана и
опетни с вина душата си. Определеният от небето водач на народа, избран
от Бога да изпълнява закона Му, сам потъпка неговите предписания.“ Пак

там, с. 498, 499
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Понеделник

8 март

2. ПЪТ НАДОЛУ
а. Как обясни Исус кое прави една личност уязвима от греха? Йоан
15:5 (последната част); Римляни 8:5, 6
„Това, което отклонява ума от Бога, което води към себеиздигане или
към себеупование, със сигурност подготвя пътя към нашето поражение.
(…) Веднага щом Сатана успее да отдели душата от Бога, единственият
източник на сила, той ще се старае да възбуди не святите желания на
плътското човешко естество. Действието на врага не е светкавично. Не
започва внезапно и изненадващо. То представлява тайно превземане на
крепостите на принципа. Започва с очевидно малки неща - пренебрегване
на верността към Бога и липса на пълно упование в Него, предразположение към светски обичаи и постъпки.“ Пак там, с. 498
б. Кое усложни положението на Давид? 2 Царе 11:5 Обясни защо Бог
не можеше да помогне на Давидовия опит да прикрие греха си? Стих
10-13
„Всяко усилие на Давид да скрие вината си остана безрезултатно. Той
сам се предаде във властта на Сатана. Опасността го обкръжаваше. Безчестие, по-горчиво от смъртта, бе пред него.“ Пак там, с. 499
в. Как се почувства Давид, когато стигна дотам, че да прибавя грях
към грях – и как Бог почувства това? Стих 14-17, 26, 27; Псалм 32:3, 4

„Изглежда имаше само един изход и в отчаянието си (Давид) прибърза,
като добави към прелюбодейството си и убийство. Този, който бе подтикнал Саул към гибел, се опитваше да доведе до падение и Давид. Макар
и различни, изкушенията на двамата си приличаха по това, че водеха към
престъпване на Божия закон.“ Пак там
„(Давид) беше извинил пред себе си собствения си грешен път, докато
неговите пътища му изглеждаха търпими в собствените му очи. Една погрешна стъпка беше подготвила пътя за друга. (…)
Когато Давид се отдели от Бога и опетни непорочния си характер със
своите престъпления, той не беше вече мъж по сърцето на Бога.“ Духовни

дарби, 4А, с. 86, 87
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Вторник

9 март

3. СТРОГО ИЗОБЛИЧЕНИЕ
а. Каква вест изпрати Бог чрез пророк Натан? 2 Царе 12:1-9
„Бог в милостта Си не остави Давид да бъде омаян до пълна гибел от
измамната печалба на греха.
Нужно беше Бог да се намеси и заради Израел. С течение на времето
грехът на Давид спрямо Витсавее се разчу и се възбуди подозрение, че
той бе планирал смъртта на Урия. Господ бе обезславен. Той бе показал
благосклонност към Давид и го бе издигнал, а грехът на царя представи
фалшиво Божия характер и хвърли упрек върху Божието име. Той доведе
до снижаване на набожността в Израил, до притъпяване на отвращението
към греха в умовете на мнозина, а онези, които не обичаха Бога и не се
бояха от Него, бяха окуражени да грешат.“ Патриарси и пророци, с. 500
б. Опиши отговора на Давид и незабавно проявената милост на Бога?
Стих 13 Въпреки това, какви щяха да бъдат някои от неизбежните последици от Давидовия грях? Стих 10-12, 14
„Давид се събуди като от сън. Той чувстваше тежестта на греха си. Не
се стремеше да извини своя начин на действие или да омаловажи греха
си както Саул. Но с разкаяние и искрена скръб той наведе главата си пред
Божия пророк и призна вината си. Натан каза на Давид, че поради покаянието му и смиреното признание Бог ще прости греха му и ще отстрани
част от предсказаното бедствие и ще пощади живота му. Но все пак, ще
бъде наказан, понеже беше дал сгоден случай на Господните неприятели
да хулят. Този случай е бил използван от неприятелите от дните на Давид
до настоящето време. Скептиците са атакували християните и са осмивали Библията поради дадения им от Давид случай. (…)
Бог показа Своето неодобрение към Давид заради притежаването на
множество жени, като го посети със съдби и позволи злото да се вдигне
срещу него от собствения му дом. Ужасното бедствие, което Бог позволи
да дойде върху Давид, който заради неговата честност някога беше наречен човек по сърцето на Бога, е доказателство за следващите поколения,
че Бог не ще оправдае нито един за престъпването на Неговите заповеди, но че Той сигурно ще накаже виновните, колкото и праведни и благоразположени да са били някога към Бога, докато са следвали Господ със
сърдечна чистота. Когато праведните се отвърнат от правдата си и вършат
зло, миналата им праведност не ще ги спаси от гнева на един справедлив
и свят Бог.“ Духовни дарби, 4А, с. 86, 87
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Сряда

10 март

4. НУЖНОТО ИСТИНСКО ПОКАЯНИЕ
а. Опиши дълбочината на прочувственото Давидово покаяние. Псалм
51:1-4, 7, 10-14 Какъв публичен апел отправи той до всички нас чрез
една свята песен?

„Давид се покая за греха си в прах и пепел. Настойчиво се помоли за
опрощение от Бога и не скри покаянието си от великите мъже и дори от
слугите на царството си. Той състави един псалм на разкаяние, представящ неговия грях и покаяние, който псалм знаеше, че ще бъде пят от следващите поколения. Той желаеше и други да бъдат поучени чрез тъжната
история на неговия живот.
Песните, които Давид състави, бяха пети от целия Израел. (…) Той знаеше, че признанието на вината му ще донесе греховете му на вниманието
на други поколения. Представя случая си, показвайки в Кого беше доверието му и надеждата за опрощение.“ Духовни дарби, 4А, с. 88
„Давид не се ласкаеше, че грехът беше нещо, с което нямаше нищо
общо и че не се отнася за него. Като видя дълбочината на измамата в сърцето си, той дълбоко се погнуси от себе си и се молеше на Бог да го запази
чрез силата Си от самонадеяни грехове и да го очисти от тайни прегрешения.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1147
б. Какво трябва всички да разберем относно греха? Езекиил 33:12, 13,
18; 1 Йоаново 3:4

„Грехът е грях, независимо дали е извършен от един, който седи на трон
или от най-скромния и незначителен в живота. Идва денят, когато всички,
които са извършили грях, ще се изповядат, макар и да е твърде късно за
тях да получат опрощение. Бог дълго чака грешника да се покае. То проявява удивително търпение. Най-после Той трябва да повика престъпника
на Неговия закон да даде сметка. (…)
Искреното Божие дете не ще омаловажава никое от Неговите изисквания. (…)
Не е безопасно за нас да затваряме очите си и да закоравяваме съвестта си, че не виждаме и не осъзнаваме греховете си. Трябва да съхраняваме напътствията, които имаме по отношение омразния характер на греха,
за да можем да се покаем.“ Пак там

60

Урок 11 13 март 2021

Четвъртък

11 март

5. ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ
а. Как знаем, че Бог приема покаяние? Псалм 51:16, 17; 32:1, 2, 5-7
„Давид не се отказа отчаяно от борбата. В Божието обещание към каещите се грешници той видя доказателство за своето опрощение и приемане.“ Патриарси и пророци, с. 504
б. Как може Давидовото покаяние да ни окуражи? Исая 55:7; 1 Йоаново 1:9
„Мнозина са недоволствали за това, което наричат Божия несправедливост, изразена в помилването на Давид, чиято вина беше толкова голяма,
след като Бог бе отхвърлил Саул за по-малко очебийни според тях грехове. Но Давид се смири и призна греха си, докато Саул презря изобличението и ожесточи сърцето си в непокаяност.
Тази страница от историята на Давид е пълна с поучение за каещия се
грешник. Тя ни е дадена като една от най-силните илюстрации за битките
и изкушенията на човека, за истинското признаване на греха пред Бога
и за вярата в нашия Господ Исус Христос. През всички векове тя е била
източник на окуражение за падалите в грях души, които са се борили под
бремето на вината си. Хиляди Божии деца, предадени в греха, на ръба
на отчаянието са си спомняли как искрената изповед на Давид бе приета
от Бога, независимо че той пострада от престъплението си. Те се окуражаваха да се покаят и се опитваха отново да тръгнат по пътя на Божиите
заповеди.
Който смири душата си при Божието изобличение с признание и покаяние, както стори Давид, може да бъде сигурен, че има надежда за него. Който с вяра приеме Божиите обещания, ще намери прощение.“ Пак там, с. 505

Петък

12 март

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

Какъв вид среда може да ме направи по-вероятно да падна в грях?
Кога Давид беше мъж по сърцето на Бога и кога не беше?
Какво мога да науча от Давид, ако някой застане срещу мен, както
направи Натан?
Защо дълбокото и искрено покаяние е така важно за всеки един от
нас?
Как трагичната история за Давидовото падение може да ни носи
надежда?
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Сърцераздирателни последствия
„Не злорадствувай заради мене, неприятелко моя; ако падна, ще
стана; ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.“ (Михей 7:8)
„(Бог) наказа Давид, но не го унищожи. Пещта очиства, а не пояжда.“
Патриарси и пророци, с. 513

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 506-514 (72. Бунтът на
Авесалом – от начало до „Той посрещна Хусай с „добре дошъл.“)

Неделя

14 март

1. ГОРЧИВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГРЕХА
а. Обясни промените, които настъпиха след Давидовия грях. Притчи
6:32, 33

„Макар че се покая за греха си и бе опростен и приет от Господа, Давид
пожъна пагубната жетва от семето, което сам пося. Съдбите върху него и
върху дома му свидетелстват за отвращението на Бог от греха. (…)
Но Давидовото престъпление промени връзката му с Бога. Господ не
можеше по никакъв начин да одобри нечестието. Той не можеше да упражни силата си, за да защити Давид от резултатите на греха му, както го
закриляше от враждата на Саул.
В самия Давид настъпи голяма промяна. Духът му се съкруши, защото
той осъзна греха си и далеч стигащите му резултати. Почувства се унижен
в очите на подчинените си. Влиянието му отслабна. Досега отдаваха успеха му на неговото съзнателно послушание към Господните заповеди. Но
сега поданиците му, знаейки за неговия грях, щяха да бъдат повлияни да
грешат още по-свободно. Авторитетът в собствения му дом, неговото изискване към синовете му за уважение и послушание бе отслабено. Чувството
за вина го караше да мълчи, когато трябваше да осъди греха. То правеше
ръката му немощна да раздава справедливост в неговия собствен дом.
Лошият пример повлия на синовете му и Бог не се намеси да предотврати резултата. Той щеше да допусне нещата да поемат естествения си
път. И така Давид бе наказан сурово.“ Патриарси и пророци, с. 502
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Понеделник

15 март

2. ПОРОЧНОСТ В СИНОВЕТЕ
а. Какво е записано за Амнон, първородния син на Давид? 2 Царе
13:1, 2, 10-16 Защо Давид пренебрегваше да осъществи убеждението
си относно насилственото действие на Амнон? 2 Царе 13:21; Римляни
2:1
„Срамното престъпление на Амнон - първородния, Давид остави ненаказано и не изобличено. Законът предписваше смърт за прелюбодееца,
а противоестественото престъпление на Амнон удвояваше вината му. Но
Давид, осъждащ сам себе си за своя грях, не можа да отдаде дължимата
справедливост на нарушителя.“ Патриарси и пророци, с. 506
б. Какво трябва да разберем за начина, по който Амнон трябваше да
бъде наказан? 2 Царе 13:28, 29, 32; Притчи 29:15

„Както и другите синове на Давид, Амнон бе оставен да угажда на себелюбието си. Той се бе старал да задоволи всеки помисъл на сърцето си
независимо от Божиите изисквания. Въпреки големия му грях Бог дълго го
търпя. В продължение на две години той имаше възможност да се покае,
но продължи да греши и с тежестта на вината си бе убит, за да чака в смъртта си ужасния трибунал на Съда. (…)
Когато родители или ръководители пренебрегват задължението си да
накажат нечестието, това ще направи самият Бог. Неговата въздържаща
сила спрямо служителите на злото ще бъде в определена степен отстранена, така че течението на събитията ще доведе до наказване на греха с
грях.“ Пак там, с. 506
в. Как се отнесе Давид към престъплението на Авесалом? 2 Царе
13:38, 39; 14:21-24, 28

„Давид му забрани да се върне, чувствайки, че престъплението на сина
му изискваше някакво наказание. (…)
Макар че нежно обичаше своя красив и надарен син, почувства, че е
нужно като урок и за Авесалом, и за народа да покаже отвращението си от
едно такова престъпление. Авесалом живя две години в своя дом, но не бе
допускан в двореца.“ Пак там, с. 507
Урок 12 20 март 2021
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Вторник

16 март

3. ЧАР, ОБАЯНИЕ… ПОДЛОСТ
а. Кои фактори направиха Авесалом привлекателен на народа и как
хитро той използва това за своя изгода, когато не подозиращият цар
го беше приел стъпка по стъпка? 2 Царе 14:25, 26; 15:1-6
„Сестра му живееше при него и присъствието ѝ му напомняше за непоправимото зло, което бе понесла. Народът смяташе княза по-скоро за
герой, отколкото за престъпник. (…) Не беше мъдро от страна на царя да
остави човек с характера на Авесалом - амбициозен, импулсивен и страстен - да се отдава на недоволство в продължение на две години. А Давидовата постъпка - разрешението синът да се върне в Ерусалим, без да има
достъп до присъствието на баща си, осигури на Авесалом съчувствието на
народа.
Имайки постоянно в ума си спомена за собственото си престъпване
на Божия закон, Давид изглеждаше морално парализиран. Той стана слаб
и нерешителен, докато преди съгрешаването си бе силен и решителен.
Влиянието му върху народа отслабна. (…)
Чрез влиянието на Йоав Авесалом бе допуснат отново близо до баща
си; но макар външно примирен, той продължи амбициозния си замисъл.
Сега си присвои почти царско положение - притежаваше колесници и коне
и 50 души, които трябваше да тичат пред него. И докато царят все повече
бе склонен да се отдава на желанието си за почивка и усамотение, Авесалом подло ласкаеше народа, печелейки неговото благоразположение.
Давидовото безразличие и нерешителност се отразиха и върху поданиците му. Небрежност и бездействие характеризираха съдебната администрация. Авесалом изкусно използваше всеки случай на недоволство, за
да спечели предимство за себе си. Ден след ден този човек с благородна
външност можеше да се види при градската порта, където тълпа от молители очакваше да представи своите жалби за разглеждане. Авесалом се
смесваше с тях и като изслушваше оплакванията им, изразяваше съчувствие към техните страдания и съжаление за бездействието на управлението. (2 Царе 14:3 - цитирано)
Подстрекавано от умелите внушения на княза, недоволството от управлението бързо се разпространи. Всички устни възхваляваха Авесалом.
Смятаха го за царски наследник. Народът се гордееше с него като с човек, достоен за високия пост; разпали се и желание той да заеме трона.
(2 Царе 15:6 – цитирано) Но царят, заслепен от любов към сина си, не подозираше нищо. Той смяташе, че княжеското положение, което Авесалом
си присвои, имаше за цел да донесе почит на неговия двор.“ Патриарси и
пророци, с. 507, 508
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Сряда

17 март

4. НАПРЕДВАЩ КЪМ КРИЗАТА
а. Опиши лицемерния заговор на Авесалом. 2 Царе 15:7-12; Псалм
55:21
„Коронната проява на Авесаломовото лицемерие целеше не само да
заслепи царя, но и да си осигури доверието на народа, за да го подведе
към бунт против избрания от Бога цар.“ Патриарси и пророци, с. 508
б. Опиши тревожните новини, които бяха донесени на Давид и стратегическите стъпки, които той предприе. 2 Царе 15:13-17 Каква беше
благородната му цел при извършването на това действие?

„В голямата опасност Давид се стресна от депресията, в която толкова
дълго се намираше и с духа на ранните си години се приготви да посрещне
ужасното събитие. Авесалом свика войските си в Хеврон, само на 20 мили
от Ерусалим. Бунтовниците скоро щяха да бъдат при вратите на града.
От двореца си Давид погледна своя престолен град - “красив по възвишеността си, радост на цялата земя..., градът на великия цар” (Пс. 48:2).
Той потръпна при мисълта да го изложи на кръвопролитие и опустошение.
Трябваше ли да призове на помощ още верните на трона поданици и да
застане, за да задържи столицата си? Трябваше ли да допусне Ерусалим
да се потопи в кръв? Царят взе решението си. Ужасите на войната не трябваше да се изсипят върху избрания град. Щеше да напусне Ерусалим и
тогава да изпита верността на народа си, давайки му възможност да се
вдигне в негова подкрепа. В тази голяма криза дългът му към Бога и към
народа бе да задържи авторитета, с който небето го бе облякло. Изхода от
конфликта той щеше да повери на Бога.“ Пак там, с. 509
в. Как беше утешен Давид в този трагичен час чрез вярата на мъже
като гетеца Итай? Стих 18-23; Михей 7:8

„(Давид) с присъщото си несебелюбие не се съгласи тези чужденци, потърсили неговата закрила, да бъдат въвлечени в бедствието му. (…) Тези
хора се бяха обърнали от езичеството към поклонение на Йехова и сега
благородно доказаха верността си към своя Бог и царя. Давид с благодарно сърце прие предаността им към своята видимо губеща кауза.“ Пак там
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Четвъртък

18 март

5. ВЕЛИКОДУШИЕ В СТРАДАНИЕ
а. Въпреки че Давид силно желаеше да запази Божия свят ковчег със
себе си, какво благородно решение взе? 2 Царе 15:24-29
„Като избран управител на Божието наследство той имаше тържествена отговорност.. (…) Без божествен авторитет нито свещеник, нито цар
имаха правото да пренесат оттам символа на Неговото присъствие. Давид
бе разбрал, че сърцето и животът му трябваше да бъдат в хармония с
божествените предписания, иначе ковчегът щеше да послужи за нанасяне
на бедствие, а не за успех. Големият му грях бе винаги пред очите му. Той
разпозна в заговора справедливата Божия съдба.“ Пак там
б. Как може всеки грешник да се утеши чрез надеждата, която Давид
изрази в този мрачен час? 2 Царе 15:30; 16:5-12; Псалм 3:1-3

„Давид не изрази негодувание. Най-красноречивият псалм, който някога
е пял (Псалм 3), беше, когато изкачваше Елеонския хълм.“ Конфликт и кураж,
с. 181

„Когато Давид се качваше на Елеонския хълм (…), Бог погледна със състрадание към него. (…) Давид се беше облякъл с траурна дреха и съвестта
му го измъчваше. Външните знаци изявяваха неговото душевно съкрушение. Със сълзи и излияния, които свидетелстваха за едно съкрушено сърце, той изложи мъката си пред Бога и Господ не изостави раба Си. Никога
Давид не е бил по-скъп на сърцето на безкрайната Любов, отколкото когато бягаше, за да избави живота си от враговете, които бяха подведени от
собствения му син да се опълчат срещу него.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 15

Петък

19 март

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо обикновено силният Давид изглежда беше в паралитично
вцепенение?
Как можем да избегнем повтарянето на грешките от семейния живот на Давид?
Кои фактори могат да станат причина за появата на някой Авесалом в църквата?
Опиши някои доказателства за благородството на Давид през
този период.
Защо Давид можеше да се довери на Бог дори в това болезнено
време?
Урок 12 20 март 2021

Урок 13

27 март 2021 г.

Завещание за милост и правдивост
„Да! Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не
разглася силата Ти на идещия род, Твоята мощ на всичките бъдещи
поколения.“ (Псалм 71:18)
„Славни са обещанията, дадени на Давид и на неговия дом, обещания,
които сочат напред към вечните векове и намират съвършеното си изпълнение в Христос.“ Патриарси и пророци, с. 526
Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 513-526 (72. Бунтът на
Авесалом – от „Но той видя причината за своето нещастие в собствения си
грях“ до края на книгата)

Неделя

21 март

1. БУНТЪТ ПОТУШЕН
а. Кое беше главното безпокойство на Давид, когато се приготви за
бой? 2 Царе 18:1-5 При все това, как намери Авесалом смъртта си?
Стих 9, 10, 14, 15

„Но когато царят погледна към войските на противника, помисли не за
короната, нито за царството, а за единствения си син, чийто живот зависеше от изхода на битката. Сърцето на бащата бе изпълнено с любов и
милост към сина бунтовник.“ Патриарси и пророци, с. 517
б. Защо Йоав спря реакцията на Давид? 2 Царе 18:32, 33; 19:1-8

„Бог им бе дал причина за победа и радост. Най-големият бунтовник,
който някога бе виждан в Израел, бе смазан и въпреки това тази голяма победа бе превърната в жалеене за онзи, чието престъпление коства кръвта
на хиляди смели мъже. (…)
Колкото и рязък и дори жесток да бе укорът към сърцесъкрушения цар,
Давид не се възмути от него. Виждайки, че военачалникът му бе прав, той
излезе на портата и с думи на кураж и похвала поздрави смелите си войни,
които минаваха пред него.“ Пак там, с. 518
Урок 13 27 март 2021
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Понеделник

22 март

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И САМОНАДЕЯНОСТ
а. Посочи някои по-късни примери на Давидовия траен благороден
дух и Божията грижа за него. 2 Царе 19:18-23; 23:14-17

„След смъртта на Авесалом Бог обърна сърцата на Израел, като сърцето на един човек, към Давид. Семей, който проклинаше Давид в смирението му, от страх за живота си, беше между първите от бунтовниците, които посрещнаха Давид при завръщането му в Ерусалим. (…) Онези, които
станаха свидетели на неговия оскърбителен начин на действие, настояха
Давид да не пощади живота му, понеже той прокле Господния помазаник.
Но Давид ги смъмри. Той не само пощади живота на Семей, но милостиво
му прости.“ Духовни дарби, 4А, с. 91
б. Въпреки че пълното възстановяване на Давидовото царство не
стана нито бързо, нито лесно, какво можа да заяви той? 2 Царе 22:1-3,
7, 18, 19, 51
в. Каква грешка извърши по-късно Давид в живота? 1 Летописи 21:1-7
„Да се направи преброяване на населението, действие, подтикнато от
гордостта и амбицията на царя. Преброяването щеше да покаже контраста
между слабостта на царството, когато Давид се възкачи на трона и силата
и успеха му при неговото управление. То щеше да поощри още повече прекалено голямото себеупование на царя и народа. Писанието казва: “Сатана се подигна против Израел и подбуди Давида да преброи Израел” (виж
1 Лет. 21 гл.). Успехът на Израел под управлението на Давид се дължеше
на Божието благословение, а не на царските способности и на силната му
войска. Но увеличаването на военните ресурси на царството щеше да създаде впечатление у околните народи, че Израел се уповава на войските
си, а не на силата на Йехова.“ Патриарси и пророци, с. 519, 520
г. Какво разбра Давид смирено за преброяването? 2 Царе 24:10 Какво
избра той от избора, който Бог му предостави? Стих 11-14
„Самите люде поддържаха същите грехове, които подтикнаха постъпката на Давид. Както чрез Авесаломовия грях Господ наказа Давид, така чрез
Давидовия грях наказа израилевите грехове.“ Пак там, с. 520

68

Урок 13 27 март 2021

Вторник

23 март

3. ПРИЕМАНЕ И АБДИКАЦИЯ
а. Защо трябваше да пострадат толкова много хора и какво беше въздействието на Давидовото застъпничество? 2 Царе 24:15-17, 21, 25

„Последва бързо унищожение. Седемдесет хиляди бяха изтребени от
мор. Давид и старейшините дълбоко се смириха и плакаха пред Господа.
Когато Господният ангел беше на път да унищожи Ерусалим, Бог му заповяда да спре смъртното си дело. Един състрадателен Бог още обичаше
Своя народ, въпреки тяхното бунтуване. На Давид и на онези, които бяха с
него, се откри ангелът, облечен във военни дрехи с изтеглен меч в ръката
си, протегнат над Ерусалим. Давид ужасно се уплаши, въпреки това той
извика със състрадание и съчувствие за Израел. Молеше се на Бога да
спаси овцете. Със силна болка изповяда: „Аз съм съгрешил и аз съм извършил нечестие. Нека ръката Ти бъде против мене и против моя бащин
дом, а не върху народа.“ Бог говори на Давид чрез пророка Си и му нареди
да направи умилостивение за греха си. Давидовото сърце беше в делото и
неговото покаяние беше прието.“ Духовни дарби, А4, с. 92, 93
б. Как беше отговорено на Давидовите молитви за благодат в старостта му при окончателното му оттегляне? Псалм 71:9, 18; 3 Царе 1:5,
6, 15-21, 32-35, 39

„Сега синът (Адония) застана против авторитета на Бога, Който бе
определил Соломон за трона. С природните си дарби и религиозния си
характер Соломон бе по-добре подготвен от по-стария си брат да стане
управител на Израел. Но въпреки че Божият избор бе ясно определен,
Адония успя да намери сподвижници. Йоав, макар и виновен за много
престъпления, досега бе останал верен на трона. Но се присъедини към
заговора срещу Соломон, както и свещеникът Авиатар. (…)
Давид незабавно абдикира в полза на Соломон, който веднага бе помазан и провъзгласен за цар. Заговорът бе потушен. Главните му подстрекатели си навлякоха смъртно наказание. (…) Йоав и Адония бяха пощадени
за известно време, но след смъртта на Давид понесоха наказанието за
престъплението си. С изпълнението на присъдата върху Давидовия син
завърши четирикратното наказание, свидетелстващо за Божието отвращение към греха на бащата.“ Патриарси и пророци, с. 522
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Сряда

24 март

4. НАСЛЕДСТВО ОТ ВЯРА
а. Опиши съвета на Давид към Соломон и най-дълбоката му загриженост в края на живота му. 3 Царе 2:1-4; 1 Летописи 28:9
„Давид чувстваше най-голямата загриженост за Соломон. (…) Той беше
научил от опит, че при някои случаи на погрешна постъпка, била тя от найблагородния принц или от най-скромния поданик, Господ не ще накаже;
но Той ще посети водача на Своя народ с толкова по-строго наказание,
колкото неговото положение е по-отговорно от това на скромния поданик.
Греховете, извършени от водачите на Израел биха имали едно влияние за
намаляване отвращението от престъпленията в умовете и съвестите на
народа и биха обърнали вниманието на други народи, които нямат страх от
Бога, но погазват Неговия авторитет и биха довели до богохулство спрямо
израелевия Бог. Давид сериозно изискваше неговият син да се придържа
стриктно към Божия закон и да пази всичките му повеления.“ Духовни дарби,
4А, с. 94, 95

б. Върху какво друго се фокусира сега Давид? 3 Царе 28:10, 20; 29:3, 9

„Господ, чрез ангела Си, настави Давид и му даде образец на дома,
който Соломон трябваше да построи за Него. На ангела беше поръчано
да стои до Давид, докато описва за полза на Соломон важните насоки по
отношение на наредбата на дома. Сърцето на Давид беше в работата. Той
прояви усърдие и преданост при извършването на обширна подготовка за
строежа и не щадеше нито труд, нито средства, но направи щедри дарения от собствената си съкровищница, като с това даде един благороден
пример пред своя народ, които без да се колебаят го последваха от все
сърце.“ Духовни дарби, 4А, с. 94
в. Как Давидовият пример може да вдъхнови възрастния? Псалм
71:1; 119:132, 133
„Чрез нареждане на работите си Давид даде един добър пример на
всички, които са в напреднала възраст, да уредят своите въпроси, докато
са способни да го сторят, та когато бъдат близо до смъртта и умствените
им способности са избледнели, да нямат нищо от светско естество, което
да отклони умовете им от Бога.“ Пак там
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Четвъртък

25 март

5. ВЕСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
а. Как обещанието във 2 Царе 7:16 се изпълни? Лука 1:30-33; Деяния
2:29-36
б. Кое послание, написано от Давид, е от особена важност в тези последни дни от земната история? Псалм 119:17, 18, 33-40, 126, 127
„Възможно е хората, при постоянните предупреждения, да отидат толкова далеч в нечестието, че Бог, като вижда това, трябва да стане и защити
Своята чест. Така е и през настоящия период от земната история. Престъпност от всякакъв вид се забелязва все повече и повече. Земята е пълна
с насилие, което хората извършват над своите ближни.
Какво становище ще заеме църквата? Ще бъдат ли въвлечени в потока
на злото онези, които в миналото са почитали Божия закон? Ще бъде ли
затъмнена духовната атмосфера на душата от почти всеобщото престъпване и презиране на Божия закон? Ще унищожи ли незачитането на Божия
закон защитните бариери? Трябва ли Божият закон да бъде по-малко почитан поради преобладаващото нечестие и беззаконие? Трябва ли малкото верни да станат като всички неверни и да постъпват както нечестивите,
понеже той (Божият закон) е направен невалиден от голямото мнозинство
живеещи на земята? Не ще ли с по-голямо усърдие отправят Давидовата
молитва: „Време е да подейства Господ, защото нарушиха закона Ти.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1153

„(Псалм 119:17, 33-40 – цитирано). Такава молитва, като тази, Гоподните слуги трябва постоянно да отправят към Него. Тази молитва открива
едно посвещение към Бога на сърцето и ума. Това е посвещението, което
Бог иска да направим.“ Пак там, с. 1152

Петък

26 март

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

Какво можем да научим от отговора на Давид на упрека на Йоав
към него?
В кои области на живота мога да бъда изкушен да извърша същия грях, както направи Давид с преброяването си?
Изброй четирикратното наказание за Давидовите синове и как
това е предупреждение за нас?
Как можем като Давид всички да направим най-доброто от нашите
по-стари години?
Какъв апел отправя Давид чрез псалмите към всеки от нас днес?
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ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
ЯНУАРИ
2 - 17:04 ч.
9 - 17:11
16 - 17:19
23 - 17:27
30 - 17:36

ФЕВРУАРИ
6 - 17:46 ч.
13 - 17:55
20 - 18:04
27 - 18:13

МАРТ
6 - 18:23 ч.
13 - 18:31
20 - 18:38
27 - 18:47

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

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

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

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

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

Събота, 3 април 2021 г. е ден за всеобщ
пост и молитва за лично освещение и за успеха на Божието дело.
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ПРОГРАМА

за общообразователния час в събота след обед
През това тримесечие ще продължим изучаването на
книгата „Пророци и царе“ от Елън Уайт.

ЯНУАРИ

стр.

.
2
9
16
23
30

20. Нееман
21. Краят на Елисеевата служба
22. „Големият град Ниневия“
23. В плен на асирийците
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

6
13
20
27

ФЕВРУАРИ
24. „Загинаха от нямане на знание“
25. Призоваването на Исая
26. Ето вашият Бог
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

6
13
20
27

МАРТ
27. Ахаз
167
28. Езекия
171
29. Посланици от Вавилон
175
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		

127
131
137
145

151
157
161
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ЯНУАРИ

						

Дата

Ден

Сутрешно богослужение

				

Вечерно богослужение

				
					
1 Петък
Матей 28:18-20
Молитвен час
						
				
				
2 Събота
Исая 41:10-14
Залез: 17:04 ч.

3
4
5
6
7
8
9

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 112:4-7
Филипяни 4:6, 7
Римляни 13:11-14
Втор. 10:20, 21
Даниил 10:12
Псалм 61:3, 4
Исая 42:6-8

Исая 40:28-31
Ефесяни 1:17-19
Псалм 34:7-10		
Евреи 12:1-3
Матей 13:40-43
Молитвен час
Залез: 17:11 ч.

10
11
12
13
15
17
16

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Лука 12:35-38
Исая 33:2
Матей 13:44-46
Псалм 84:11, 12
Ефесяни 5:14-17
Агей 1:5, 6, 9, 10
Псалм 84:1-7

Изход 51:16			
Исая 46:4		
Псалм 107:28-31		
Захария 9:16, 17		
Матей 14:23-33
Молитвен час
Залез: 17:19 ч.

17
18
19
20
21
22
23

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 33:13-22
Псалм 9:7-10
Исая 33:14-16
Матей 15:10
Изход 2:23-25
Михей 7:5-7
Псалм 24:3-5

Исая 25:1, 4		
1 Царе 773, 4, 12		
Псалм 25:1-5			
Исая 52:10-12		
Изход 3:7-9
Молитвен час
Залез: 17:27 ч.

24
25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 28:2, 7, 9
Псалм 90:12, 16, 17
Исая 26:7-9
Ефесяни 2:8-10
Исая 33:2
2 Коринтяни 5:9, 10
Исая 5:11-13, 15,16

Втор. 18:9, 14, 15, 19		
1 Йоан. 3:21-24
Исая 49:13-16
2 Тимотей 3:13-17		
Псалм 119:76, 77
Молитвен час
Залез: 17:36 ч.

31

Неделя

Марк 12:28-33

Матей 6:27-32
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ФЕВРУАРИ
Дата

Ден

			
1 Понеделник

2
3
4
5
6

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Сутрешно богослужение

		

Вечерно богослужение		
		

					
Римляни
13:11-14
Псалм 34:15, 22		
Псалм 118:4-8
Йоан 7:37, 38 			
Исая 33:2
Римляни 15:13		
Тит 3:5-8
1 Йоаново 3:1-3		
Матей 25:34-37
Молитвен час
Псалм 118:19-26
Зарлез: 17:46 ч.

7
8
9
10
11
12
13

2 Киринтяни 9:6-11
Неделя
Понеделник Лука 1:35-37
Вторник
Псалм 16:7-9
Сряда
Втор. 11:13, 14, 11
Четвъртък
Исая 59:1, 2
Петък
Псалм 9:7-10
Събота
Неемия 8:8, 10

Даниил 6:7-10			
Галатяни 6:14, 15
2 Коринтяни 4:16-18		
Галатяни 6:14, 15
Филипяни ст. 4-7		
Молитвен час
Залез: 17:55 ч.

14
15
16
17
18
19
20

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 13:8-10
Псалм 90:12, 16, 17
Псалм 3:3-5
Амос 5:12-15
Псалм 144:12, 15
Исая 63:7-9
Псалм 29:2, 11

Псалм 149:1, 2, 4, 5		
Лука 12:39, 40
Псалм 28:7-9			
Йоан 14:1-3		
Изход 13:21			
Молитвен час
Залез: 18:04 ч.

21
22
23
24
25
26
27

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Изход 19:5, 6
Втор. 10:20, 21
Псалм 34:4-10
Авакум 2:3, 4
Исая 64:5, 9
Марк 8:34-37
Втор. 13:4

Псалм 149:1, 2, 4, 5 		
Лука 12:39, 40
Псалм 28:7-9			
Йоан 14:1-3			
Изход 13:21
Молитвен час
Залез: 18:13 ч.

28

Неделя

Псалм 34:12-15

Лука 11:39-41

75

МАРТ

						
			
Дата
Ден
Сутрешно
богослужение Вечерно богослужение
			
							
				
					

1
2
3
4
5
6

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 145:15-20
Лука 6:37, 38
Втор. 11:13, 14, 18, 19
Псалм 144:12, 15
Исус Навин 24:15
Втор. 31:11-13

Авакум 2:13, 14		
Псалм 6:2-6, 9 		
Исая 59:1, 2, 20		
Неемия 9:28-31 		
Молитвен час
Залез: 18:23 ч.

7
8
9
10
11
12
13

Лука 6:44, 45
Неделя
Понеделник Филипяни 4:4-7
Вторник
Псалм 40:4, 5, 16
Сряда
1 Тимотей 6:17-19
Четвъртък
Втор. 15:4-6
Петък
Йоан 12:35, 36
Събота
Исая 60:1-3

Йоан 14:27			
Йоил 2:23, 28-32
1 Петрово 4:7			
Псалм 119:148, 149		
Деяния 1:7, 8			
Молитвен час
Залез: 18:31 ч.

14
15
16
17
18
19
20

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

1 Царе 2:2, 3
Марк 8:34-37
Изход 23:1, 7
Псалм 149:1, 2, 4
Изход 34:21
Галатяни 5:16-18
Втор. 10:12-17

4 Царе 17:7-9, 15		
Марк 6:46-51
Исая 32:17, 18			
Псалм 4:5-8		
2 Тимотей 4:3-5		
Молитвен час
Залез: 18:38 ч.

21
22
23
24
25
26
27

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 18:1-6
Матей 6:9-13
Псалм 19:7-11
1 Летописи 4:10
Яков 1:17-20
Псалм 143:8-10
Исая 61:1-4

Йоан 7:37, 38 			
2 Коринтяни 4:16-18		
Еремия 31:25, 26		
Юда ст. 20, 21, 24		
2 Солунци 2:13-17
Молитвен час
Залез: 18:47 ч.

28
29
30
31

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда

Лука 12:15-21
Втор. 26:16-19
Псалм 139:23, 24
2 Летописи 27:6

Матей 9:35-37
Исая 44:3, 21, 22
Псалм 66:16-20
Тит 3:8, 9
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Дарения от
първата събота

2 януари

за мисионски център
за Южната
тихоокеанска уния
(стр. 4)

6 февруари

за Северно Киву, ДРК
(с.30)

5 март

за световна помощ
при бедствия
(с. 46)
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