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Предисловие

Когато Исус беше на земята, бе признат като един по-велик Учител от
най-висше образованите на Неговото време. Въпреки това методите Му
на преподаване бяха прости. Той употребяваше обичайното поучение с
притчи, за да открие на хората велики истини.
„Исус се приспособяваше към хората и се държеше с тях като такъв,
който е запознат с техните неволи. Той придаваше на истината красота, понеже я представяше по един прям и прост начин. Говорът му бе
чист, благороден и бистър като течащ поток. (…) Но докато словото Му
бе просто, Той говореше като такъв, който има власт. Тази характеристика отличаваше Неговото говорене от това на всички други. Равините
говореха със съмнение и колебание, като че Писанията можеха да се
тълкуват така или иначе. Но Исус говореше с увереност. Какъвто и да
бе предметът Му, Той го изнасяше със сила, без да може да бъде оспорван.“ Животът на Исус, с. 192
„Отново Христос трябваше да им представи истини, които те не бяха
готови да приемат и дори да разберат. По тази причина ги поучаваше
с притчи. Като свързваше Учението Си с картини от живота, житейския
опит или природата, Исус приковаваше вниманието им и вълнуваше
техните сърца. След това, когато се вглеждаха в онагледяващото уроците Му, те си спомняха думите на божествения Учител. За сърца,
отворени за Светия Дух, все повече и повече се разкриваше значимостта на Спасителя. Тайните ставаха явни, а трудното за схващане
– ясно и разбрано.
…В притчи Той укоряваше лицемерието, притворството и злите дела
на заемащите висши длъжности, бичуваше характера им така образно
и вярно, че ако ги беше изобличавал директно, не биха слушали думите
Му и незабавно биха сложили край на проповядването Му. (…)
Така във всеки вид ползотворен труд и във всичко в живота ще намираме едно свидетелство на божествената истина. Тогава всекидневната
ни работа не би поглъщала повече вниманието ни и не би ни карала да
забравяме Бога; тя винаги ще ни напомня за нашия Създател и Спасител. Мисълта за Бога ще премине като златна нишка през всичките ни
битови грижи и занимания.“ Христови притчи, с. 6, 7, 9
Бог да ни помогне да намираме поуки от всекидневната ни работа и
всичко в живота, което ще притегля мислите ни към Него. Като изучаваме
уроците за това тримесечие можем да пренасочим живота си така, че
чрез гледане на Христос и Неговата голяма любов в обикновените неща
на всекидневния живот да може да бъдем променени в Неговия образ.
Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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Дарения от първата събота
за санаториум във Венецуела

Венецуела, официално наречена
Боливийска република Венецуела, е
федерална република, разположена на
северното крайбрежие на Южна Америка. Страната има над 31 милиона жители, от които 71% са католици
и 17% протестанти. Венецуела преживя икономически сътресения и
недостиг на храна през последните години. Вярваме, че следните съвети са особено приложими за Божието дело във Венецуела по това
време:
„Бог е определил Своя народ да осветлява света. Той им е поверил способности, чрез които трябва да разширят Неговото дело,
докато обхване земното кълбо. Във всички части на земята трябва да
се установят санаториуми, училища, издателства и сходни помощни
средства за осъществяване на Неговото дело.
Заключителната вест на евангелието трябва да бъде занесена на
„всеки народ, племе, език и люде“ (Откр. 14:6). В чужди страни много
начинания за напредване на тази вест трябва вече да са започнали
и да напредват. (…) Трябва да бъдат установени медицински мисии,
които да действат като Божия спомагателна ръка в служене на измъчените.“ Съвети върху здравето, с. 215
Във Венецуела се ангажирахме с откриване и установяване на
малък санаториум. Този проект се движи постоянно напред. Закупена
беше подходяща земя и са изработени инженерни чертежи. Много от
нашите братя са развълнувани от този проект и направиха скромни
дарения, а други обещаха да продължат да работят до успешното
завършване на проекта. Господ Исус подвижи човешки ресурси, желаещи да служат там, където Той зове, и в строежа, и в медицината,
и в гриженето. Но ние не искаме да се движим напред без да имаме
всички необходими ресурси, за да завършим работата и гарантираме
успех, както сме посъветвани от вдъхновението.
Предвид неотложната нужда за финанси, за да завършим строежа,
смирено молим в любовта на Исус Христос за финансова помощ да
построим едно място, където да помагаме на болните, нуждаещите
се и за спасението на много души измъчени от грях. Бог да бъде прославен в това дело. Благодарим ви за вашите щедри дарения.
Вашите братя и сестри във Венецуела
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Сеячът
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„Градината на сърцето трябва да се обработва. Почвата трябва да
бъде разорана чрез дълбоко разкаяние за греха. Отровните сатанински растения трябва да се изкоренят. Веднъж обрасла с тръни, почвата
може да бъде преобразена само чрез усърден труд. Така злите наклонности на естественото сърце могат да бъдат надмогнати само чрез сериозни старания в името и със силата на Исус.“ Христови притчи, с. 27
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 9-30 (Сеячът излезе да
сее)

Неделя

1 април

1. ПОУЧАВАНЕ С ПРИТЧИ
а. Кои обстоятелства, съществуващи между изповядващите се за
Божи народ във времето на Христовата служба, направиха необходимо използването на притчи? Матей 13:10-13
„Евангелието на Христос бе за тях камъкът за препъване, защото
вместо Спасител, те изискваха знамения. Очакваха Месията да докаже
правата Си и с могъщи завоевателни дела, за да въздигне Своето царство върху руините на земните царства. Като отговор на това очакване Христос даде притчата за сеяча. Не със силата на оръжието, нито с
насилствено вмешателство трябваше да възтържествува царството на
Бога, а чрез насаждане на нов принцип в човешките сърца.“ Христови
притчи, с. 11

б. С кое пророчество Исус свързваше Своето поучение с притчи?
Исая 6:9; Матей 13:14, 15
„За сърца, отворени за Светия Дух, все повече и повече се разкриваше
значимостта на Спасителя. Тайните ставаха явни, а трудното за схващане – ясно и разбрано.“ Христови притчи, с. 6
Урок 1 7 април 2018
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„Защото така казва Господ на Юдовите и ерусалимските мъже:
Разорете целините си и не сейте между тръни.“ (Еремия 4:3)

Понеделник

2 април

2. ПРИТЧАТА ЗА СЕЯЧА
а. За кое беше притчата за сеяча? Матей 13:3-8
„Главното, с което се занимава притчата за сеяча, е въздействието
на почвата, в която е хвърлено семето, върху неговия растеж. (…) Найважният въпрос за вас е как се отнасяте към посланието Ми? Съдбата
ви във вечността зависи от това дали ще го приемете или отхвърлите.“
Христови притчи, с. 17

б. Какво е значението на семето, засято край пътя ? Матей 13:19
„Засятото край пътя семе представлява Божието слово, попаднало в сърцето на невнимателен слушател. Сърцето, което отваря място за търговията, удоволствията и греховността на света, е подобно на
утъпкан от хора и зверове път. Проникната от себични цели и греховни
наслади, душата „се закоравява чрез измамата на греха“ (Евр. 3:13). Духовните способности са парализирани. Хората слушат Словото, но не
го разбират и не забелязват, че то отправя призив към самите тях. Те
не осъзнават собствената си потребност и застрашеното положение, в
което са. Не долавят Христовата любов и отминават вестта за Неговата
благодат като нещо, което не се отнася до тях.“ Христови притчи, с. 17
в. Как Бог счита онези, които сеят раздор в църквата? Притчи 6:16-19
Как тази практика помага на дявола в неговата работа? Лука 8:11, 12

Мнозина, даващи си вид на християни, съдействат изкусителя да
отмъкне семето на истината от сърцата на другите. Някои пък, след като
изслушат проповядването на Божието слово, го подлагат на критика у
дома. Те съдят за проповедта (…) и коментират с дребнави или саркастични забележки посланието, което би трябвало да зачитат като Господно слово към тях. Характерът на проповедника, мотивите, действията
и ръководството на малцина членове на църквата се разискват произволно. Произнасят се сурови преценки, повтарят се клюки и клевети, и
всичко това в присъствието на непокаяни хора. Често всичко това се говори от родители и то пред собствените им деца. Така се губи почитта
към Божиите вестители и почитта към тяхната вест. И мнозина свикват
да гледат лековато дори и на самото Божие слово.“ Христови притчи, с. 18
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Вторник

3 април

3. НЕЖЕЛАНИЕ ЗА САМОЖЕРТВА

„Мнозина, направили от религията свой занаят, са слушатели, уподобени на камениста почва. Себичността на непромененото сърце се крие
под почвата на добрите им желания и стремежи, както скалата под земния пласт. Себелюбието не е премахнато. Те не са осъзнали извънредно
голямата пагубност на греха и сърцето не се е смирило при усещането за
своята вина. Тази група хора могат лесно да бъдат убедени и изглежда
като че са напълно обърнати, но тяхната религия е повърхностна.
И те отпадат не защото приемат Словото веднага, нито защото се
наслаждават в него. (…) Не вземат всичко предвид. Те не размишляват
върху изискванията на Божието слово към тях. Не се изправят пред него
лице срещу лице с всичките си житейски навици, не се предават изцяло
на влиянието му.“ Христови притчи, с. 18, 19
б. Как богатият млад началник показа, че беше слушател от камениста почва? Матей 19:22 Как може ние да покажем същото отношение? Йоан 6:60
„Мнозина приемат евангелието по-скоро като начин да избегнат страданието, отколкото като освобождение от греха. Тяхната радост е кратка,
защото мислят, че религията ще ги освободи от трудности и изпитания.
Докато животът им тече гладко, те се проявяват като последователни
християни. Но попаднали под особеното изпитание на изкушението, пропадат. Не могат да понесат опозоряване заради Христовото дело. Когато
Божието слово изобличава някой любим грях, към който са пристрастени, или изисква себеотрицание или пожертвувателност, те се изкушават.
Основната промяна в живота за тях е твърде голямо усилие. Вглеждат се
в настоящето неблагополучие и изпитание и забравят вечната реалност.“
Христови притчи, с. 19, 20

в. Какво изисква Бог от нас и как Исус ни остави пример? Лука 9:23;
Римляни 12:1; 5:6-8
„Христос даде всичко за нас и онези, които Го приемат, ще бъдат
готови да пожертват всичко за делото на своя Изкупител. Мисълта за
Неговата чест и слава ще измести всичко останало.“ Пак там, с. 21
Урок 1 7 април 2018
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а. Какво стана със семето, което падна на камениста почва? Матей
13:20, 21

Сряда

4 април

4. ЗАГЛУШЕН ОТ ТРЪНИТЕ НА ЗЕМНОТО
а. Какво се има предвид с тръните, които заглушават доброто семе?
Марк 4:18, 19; Лука 8:14
б. Какво трябва да не забравяме, за да попречим на грижите на този
живот да заглушат доброто семе на истината? Матей 6:25-32; Псалм
55:22
„Християните са длъжни да работят, те трябва да са ангажирани в някаква дейност и могат да го правят без да съгрешават. Но мнозина така
се увличат в работа, че нямат време за молитва, нямат време за изследване на Библията, нито да търсят Бога и да Му служат. Понякога копнежите на душата се устремяват към небето и светостта, но тя няма време
да свърне от глъчката на света, за да се вслуша във величествената и
повелителна реч на Божия Дух. Вечните неща са превърнати във второстепенни, а светските – във водещи. При подобни обстоятелства семето
на Словото не може да даде плод, защото душевните жизнени сили са
насочени към подхранване на светските плевели.“ Пак там, с. 22, 23
в. Кое поведение показва, че доброто семе е било заглушено от
светските богатства? Второзаконие 8:17
„Любовта към богатството притежава една заслепяваща, измамна
сила. Твърде често разполагащите със светски богатства забравят, че
Господ е Онзи, Който им е дал сила да придобият това състояние. (…)
Вместо да разглеждан благосъстоянието си като талант, който трябва да
се използва за прослава на Бога и прогреса на човечеството, гледат на
него като средство за себеугаждане.“ Пак там, с. 23
г. Как можем да попречи на „пожеланието за други работи“ да заглуши Словото? Марк 4:19; Матей 6:33, 34

„Пожеланието за други работи“ (Марк 4:19). Те сами по себе си не
са непременно греховни, но са нещо, поставено на преден план преди
Божието царство. Всичко, което отвлича ума от Бога, което пречи на привързаността към Христос, е враг на душата.“ Пак там
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Четвъртък

5 април

5. СЕМЕТО, ЗАСЯТО НА ДОБРА ПОЧВА

“Само онзи, който приема Писанието като Божи глас, отправен към
самия него, е истински ученик. (…)
Словото на Бога често влиза в разрез с човешката наследственост, с
придобитите качества на характера и неговите житейски навици. Но добрият слушател, приемайки Словото, се съгласява с всички негови условия и изисквания. Навиците му, привичките и обичаите са подчинени на
Божието слово. Според него заповедите на ограничения, грешен човек
клонят към незначителното на фона на Словото на Безграничния Бог.“
Пак там, с. 28, 29

б. Колко е важно личното култивиране на сърцето? Еремия 4:3, 4
„Чрез притчата за сеяча Христос представя различните резултати
от сеитбата като зависещи от почвата. При всички от случаите сеячът
и семето са едни и същи. Така Той поучава, че ако Божието слово не
извърши своето дело в сърцата, причината трябва да се търси в самите нас. Резултатът е в наша власт. Истината е, че не можем сами да
променим себе си, но възможността за избор е наша и върху нас пада
отговорността какви ще станем. Не е необходимо слушателите, оприличени на каменистата почва край пътя и на обраслата с плевели, да останат такива. Божият Дух непрестанно се стреми да разруши обаянието
на заслепението, което държи човека прикован към земните неща и да
пробуди желание за нетленното съкровище.“ Пак там, с. 26

Петък

6 април

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

Кой само може да разбере поученията на Христос?
Как можем да помогнем на слушателя край пътя?
Някои с готовност приемат истината и не успяват да пресметнат
стойността. Какво е коствало това?
Как може нещо добро да заглуши скъпоценните семена на истината?
Като изучаваме Божието слово, какво ще забележим относно
някои от нашите навици и характерни черти? Какво трябва да
правим за тях?

Урок 1 7 април 2018
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Дарения от първата събота - за санаториум във Венецуела

а. Ако сърцата ни са като добрата почва, как ще приемем Божието
слово? 1 Солунци 2:13; Еремия 15:16

Урок 2

14 април 2018 г.

Засаждане семето на истината
„Да не ни дотяга да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9)
„Докато човешкият сеяч сее семето, за да поддържа земния ни живот,
божественият сеяч ще сее в душата семето, което ще даде плод за неувяхващ живот.“ Христови притчи, с. 48
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 30-34; 38-48 (Първо ствол,
после клас; Плевели; Прилича на синапово зърно; Други поуки от сеитбата на семето)

Неделя

8 април

1. СИЛАТА Е ОТ БОГА
а. На кого дължим нашето съществуване? Деяния 17:28; Исая 44:24
б. Кои две неща Бог дава на цялото човечество, за да поддържа
живота? Матей 5:45 Как работи Божията сила в духовната сфера?
Исая 55:10, 11
„Има живот в семето, има сила в почвата, но ако денонощно не действаше една безгранична сила, семето би останало непроменено. Ситните
дъждове трябва да се изпратят, за да навлажнят жадните поля, слънцето

трябва да разпръсне топлина, така че заровеното семе да получи енергия.
Единствен Създателят може да призове живота, който е вложил. Всяко семе
расте, всяка растителност се развива чрез силата на Бога. (…)

Както в естествената, така и в духовната сеитба, учителят на истината трябва да се стреми да подготви почвата на сърцето. Той трябва
да посее семето, но силата, която единствено може да оживотворява, е
от Бога. Има един предел и зад него всяко човешко усилие е напразно.
С проповядването на Словото не можем да придадем силата, която да
освежи душата и да накара да поникнат правда и възхвала. В проповядването му трябва да присъства действието на една сила, надхвърляща
човешките усилия. Само чрез Божия Дух то ще оживее и ще има силата
да обнови човешката душа за вечен живот.“ Христови притчи, с. 31, 32

12

Урок 2 14 април 2018

Понеделник

9 април

2. СЕЕНЕ НА СЕМЕТО
а. Какво е представено чрез семето в притчата на Исус? Лука 8:11
б. Къде трябва да сеем това семе? Еклисиаст 11:6; Исая 32:20
„Да сеем при всяка вода означава да даваме навсякъде, където има
нужда. Това не докарва до сиромашия. „Който сее щедро, щедро и ще
жъне.“ Като хвърля зърното, сеячът го умножава. Така и ние, ако даваме
благословения, ще получаваме такива. Бог обещава да ни дава изобилно, за да продължаваме да даваме.
Но има още нещо: когато даваме от благословенията на този живот,
в сърцето на този, който ги получава, се поражда благодарност, а тя пък
от своя страна подготвя сърцето да приеме и духовни истини, и по този
начин се произвежда една жетва за вечен живот. (…)
Но законът на себепожертвователността е и закон за самосъхранение.“ Възпитание, с. 115, 116
в. Как трябва да сеем семето на евангелието и защо? 2 Коринтяни
9:6
„Трябва да сеем при всяка вода, пазейки душите си в Божията любов, като работим докато е ден и използваме поверените ни средства в
служба на Учителя. Каквото ръцете ни намерят за вършене, трябва да го
вършат с радост. Каквато и жертва да сме призвани да правим, трябва да
я правим радостно. Като сеем при всяка вода, ще разберем истинността
на думите: „Който сее щедро, щедро и ще жъне.“
Ние дължим всичко на благодат, върховна благодат. Благодатта нареди нашето изкупление, нашето възстановяване и нашето осиновение за
наследяване с Исус Христос. Нека тази благодат бъде открита на други.
Спасителят приема онези, които среща, които ще бъдат оформени
и употребени, за слава на собственото Му име. Той използва материал,
който други биха отминали и работи с всички, които ще Му се отдадат.
Радва се да вземе очевидно безнадежден материал, онези, които Сатана е изродил и чрез които той е работил и ги направи предмет на Своята
благодат. Радва се да ги освободи от страдание и от гнева, който ще
падне върху непокорните. Той прави децата Си Свои дейци в осъществяването на това дело и в успяването му те намират скъпоценна награда
дори в този живот.“ Отразяване на Христос, с. 256

Урок 2 14 април 2018
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Вторник

10 април

3. РАСТЕНЕ НА СЕМЕТО
а. Как доброто семе расте в сърцето? Захарий 4:6; Осия 14:5, 7;
Марк 4:26, 27

„Растението се развива като получава предвиденото от Бога за поддържане на живота си. То пуска надолу в земята корени. Пие слънчева светлина, роса и дъжд. От въздуха получава живителни блага. Така, в сътрудничество с божествената сила, трябва да расте и християнинът. Усещайки
безпомощността си, трябва да се възползваме от всички дадени ни възможности, за да се сдобием с по-пълноценен опит. Както растението пуска
корен в почвата, така и ние трябва да пуснем дълбоки корени в Христос.
Както растението поема слънчевата светлина, росата и дъжда, така и ние
трябва да отворим сърцата си за Светия Дух.“ Христови притчи, с. 33
б. Как знаем дали растящото семе в нашето сърце е добро или зло?
Лука 6:45 Какво иска Бог от нас да правим, когато расте доброто
семе в нас? Стих 38
„Думите и делата свидетелстват ясно какво е в сърцето. Ако суета и
гордост, любов към Аз-а и любов към облеклото изпълват сърцето, разговорът ще бъде върху модата, облеклото и външността, но не и върху
Христос или небесното царство. Ако в сърцето обитават чувства на завист, същото ще бъде изявено в думи и дела. (…)
Някои се спират върху това какво ще ядат и пият и с какво ще се облекат. Сърцата им са пълни с тези мисли и те излизат от препълването на
сърцето, като че ли тези неща са главната им цел в живота, най-висшият
им успех.“ Нашето високо призвание, с. 283
„Сърцето, което веднъж е вкусило от Христовата любов, жадува за
все по-големи глътки от нея, и колкото повече то дава от нея, толкова
повече ще и получава. (...) Христос, Който сам се пожертва за спасение
на изгубеното човечество, получи Светия Дух без мярка и всеки Негово
последовател, който Му се предаде напълно, че сърцето му да стане
обиталище на Христос, ще изпита същото.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 27, 28

в. В кои области от нашето преживяване Бог особено иска да види
растеж? 2 Петрово 3:18; 2 Солунци 1:3
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Сряда

11 април

4. ПОУКИ ОТ ЕДНО МАЛКО СЕМЕ
а. Какви уроци можем да научим от синаповото семе? Марк 4:30-32
„Семето, от което бяха изникнали скромните растения, бе едно от найдребните семенца. Отначало то пуска нежен, но със силна жизненост
кълн и той расте и се разлиства, докато стигне до този свой висок ръст.
Така и Христовото царство в самото си начало изглеждаше скромно и
незначително. Сравнено със земните царства, то бе сякаш най-малкото. Владетелите на света се присмяха на Христовото изявление, че е
цар. Но в могъщите истини, поверени на последователите Му, царството
на благовестието притежаваше божествен живот. И колко бързо се разрасна, колко всеобхватно бе влиянието му! Когато Христос изрече тази
притча, имаше само неколцина галилейски селяни, представляващи новото царство. Тяхната бедност, малобройността им бяха непрекъснато
изтъквани като причина за непресъединяването на хората към простоватите рибари, които следваха Исус. Но синаповото зърно трябваше да
расте и да разпростира клоните си над целия свят. И ако земните царства, чиято слава изпълваше човешките сърца, погиваха, то Христовото
царство щеше да остане като една мощна и всестранна сила.“ Христови
притчи, с. 39, 40

б. Колко важни са нещата в живота, които считаме просто за малки
неща? Песен на песните 2:15
„Едно едничко житно зърно, увеличено чрез повторни сеитби, би напълнило цяла страна със златни стволове. Така обширно може да бъде
влиянието на един единствен живот, та дори и на едно единствено дело.“
Възпитание с. 115

в. Какво знаем за развитието на едно растение от семе? Марк 4:26-29
Как този растеж се отнася към собственото ни развитие?
„В ранните години на детския живот почвата на сърцето трябва да
бъде грижливо подготвена за преваляванията на Божията благодат.
След това внимателно да се засеят семената на истината и грижливо да
се отгледат. И Бог, Който възнаграждава всяко старание, положено в Негово име, ще вложи живот в посятото семе. Първо ще се появят стъбло,
после клас, а после пълно зърно в класа.“ Дом и семейство, с. 187
Урок 2 14 април 2018
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Четвъртък

12 април

5. ЗАКОНЪТ ЗА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО
а. Кое ще определи какво ще жънем в жетвата? Галатяни 6:7, 8; Матей 7:16, 17

„Зърното поддържа живота си чрез словото на Бога или чрез живота,
който Той му предава от Себе Си. Жетвата свидетелства за сеитбата.
Тук няма никакви лъжливи претенции. Хората могат да измамват съчовеците си и да получават похвали и възнаграждения за служба, която не
са извършили. В природата обаче не може да съществува измама. Над
неверния земеделец реколтата изрича обвинителна присъда. Но това е
тъй и в духовното царство. (…) Хора на бизнеса и с каквато и да е професия, които не са верни в своите отговорности, могат да се мамят, че
докато грешките им не са открити, печелят. Обаче не е тъй. Те се самоизлъгват. Жетвата на живота е характерът, а характерът е, който определя
съдбата за този живот и за бъдещия.
Жетвата е възпроизвеждане на посятото семе. Всяко семе дава плод
„според вида си“. Така е и с характерните черти, които подхранваме. Себелюбието, себеуважението, себеугаждането се възпроизвеждат и краят
е окаянство и гибел. (…) Любовта, съчувствието и добротата дават плод
на благословение и богата жетва.“ Възпитание, с. 115
б. Какво ще жънем, ако поставим Бог над всяко земно възнаграждение? Лука 18:29, 30

Петък

13 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.

4.
5.

Въпреки че семето има живот в себе си, какво е необходимо да
правим, за да расте? Какво е необходимо за растеж в духовната
сфера?
Какво трябва да бъде нашето отношение към сеенето на евангелското семе? Как Спасителят ни даде пример в това отношение?
Ако в сърцето ни расте добро семе върху какво ще бъде нашият
разговор?
Как синапеното семе илюстрира растежа на Божието царство?
Какво трябва да сеем, за да пожънем безсмъртна жетва?

16
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2.
3.

Урок 3

21 април 2018 г.

Плевелите между житото
„Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си.“ (Матей
13:24)
„Мнозина, за които съседите им никога не биха предположили, че някога ще стъпят в небето, ще бъдат там. Човек съди по външността, а Бог
по сърцето. Плевелите и житото трябва да растат заедно до жетвата, а
жетвата е в края на изпитателното време.“ Христови притчи, с. 36
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 35-38 (Плевели)

Неделя

15 април

1. ДЕЛОТО НА БОГА
а. Къде беше посято доброто семе? Матей 13:24
„Нивата“ – каза Христос е „светът“ (Мат. 13:38). Но това трябва да
разбираме като изявяване на Христовата църква в света. Притчата е
едно описание на свойственото на Божието царство, на делото Му за
спасение на хора; а това дело се осъществява посредством църквата.
Истина е, че Светият Дух е в целия свят; навсякъде Той работи в човешките сърца, но именно църквата е мястото, където растем и зреем за
житницата на Бога.“ Христови притчи, с. 35
б. Кой е обектът на Божието върховно внимание в този свят? Захарий 2:8 (последната част); Ефесяни 5:25

„Заявявам тържествено пред своите братя и сестри, че Христовата
църква, макар да е слаба и с недостатъци, е единственият предмет на
земята, на който Бог отдава върховното Си внимание. Докато поканва
целия свят да дойде при Него и да се спаси, Той заръчва на Своите ангели да дадат божествена помощ на всяка душа, която идва при Него с
покаяние и съкрушение, а чрез Духа Си присъства лично всред Своята
църква.“ Свидетелства за проповедници, с. 6
Урок 3 21 април 2018
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Понеделник

16 април

2. ПРЕЧЕЩ НА РАБОТАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ
а. Кой друг се включва в сеенето и какво сее той? Матей 13:38, 39
Плевелите представляват групата на онези, които са плод или олицетворение на заблуда или фалшиви принципи. „Неприятелят, който ги
пося е дяволът.“ Нито Бог, нито Неговите ангели са сели някога семе,
което би родило плевел. Плевелите винаги се сеят от Сатана, неприятеля на Бога и човека.“ Христови притчи, с. 35
„Докато Господ довежда в църквата онези, които истински са обърнати, в същото време Сатана довежда личности, които не са обърнати.
Докато Христос сее доброто семе, Сатана сее плевелите. Има две противоположни влияния, които постоянно са упражнявани върху членовете
на църквата. Едното влияние работи за очистване на църквата, а другото
за покваряване на Божия народ.“ Свидетелства за проповедници, с. 46
б. Къде в притчата работи неприятелят? Матей 13:25 Какво можем
да научим от това?
„Когато Словото се говори, мили братя и сестри, вие трябва да помните, че слушате Божия глас чрез Неговия призован служител. Слушайте внимателно! Не заспивайте нито за момент, иначе бихте пропуснали
точно думите, от които най-много се нуждаете, думите, в които, ако внимавате, щяха да предпазят краката ви от погрешни пътища. Сатана и
ангелите му се стремят да парализират чувствата, за да не бъдат чути
напомнянията и предупрежденията, или и да бъдат чути, да не се отразяват в сърцето и да не предизвикват промяна в живота. Понякога едно
малко дете така привлича вниманието на слушателите, че скъпоценното
семе не пада на добра почва, за да роди плод. Понякога младежи се
отнасят с толкова малко страхопочитание към Божия дом, че по време
на проповедта разговарят непрекъснато. Ако можеха да забележат Божиите ангели, които ги наблюдават и отбелязват делата им, те биха се
засрамили и ужасили от себе си. Бог иска внимателни слушатели. Точно
докато хората спяха, Сатана дойде и пося плевели.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 485

в. Как може да се възпрепятства неговата работа? 1 Солунци 5:5-8
„Ако бяха запазени верността и бдителността, ако нямаше сън или занемаряване на работата от когото и да било, врагът не би имал толкова
благоприятна възможност да посее плевели сред житото. Сатана никога
не спи. Той наблюдава и се възползва от всяка възможност да изпрати слугите си да разпространяват заблуда, която намира добра почва в
много неосветени сърца.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 111
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Вторник

17 април

3. ЖИТО И ПЛЕВЕЛИ СМЕСЕНИ
а. Какво забелязаха слугите, когато стръкът се появи? Матей 13:26
Какво предложиха да направят, за да запазят чистотата на реколтата? Стихове 27, 28
„Христовите служители скърбят, когато виждат събрани в църквата
истински и фалшиви вярващи. Те жадуват да направят нещо, за да я
прочистят. Подобно на слугите на домакина, са готови да изкоренят плевелите.“ Христови притчи, с. 35, 36
б. Какво беше нареждането на господаря относно плевелите? Защо?
Матей 13:29, 30
„Както плевелите са преплели нагъсто корените си с тези на доброто зърно, така и лъжебратя в църквата са, може би, тясно свързани с
истинските ученици. Действителният характер на мнимите вярващи не
се е проявил напълно. Ако те бъдат отделени от църквата, това може да
предизвика препъването на други, които иначе биха останали непоклатими.“ Христови притчи, с. 36
„В Своята милост и доброта Бог има търпение със закоравелите и
неверните. Между избраните апостоли на Господа беше и Юда, предателят. Тогава трябва ли да се чудим и обезсърчаваме, че и днес има
неверни между работниците Му? Ако Той, Който познаваше сърцата, можеше да понася един, за когото знаеше, че щеше да Го предаде, с колко
по-голямо търпение трябва да понасяме ние такива, които грешат!“ По

стъпките на Великия Лекар, с. 358

в. Защо наставлението на господаря не може да бъде използвано
като оправдание за оставяне на открити грешници в църквата? Матей 18:17; 1 Коринтяни 5:6, 11, 13
„Като народ, който претендира да е реформатор, който съхранява
най-тържествените, очистващи истини на Божието слово, нека да издигаме образеца много по-високо, отколкото е издиган досега. Незабавно
да се справим с греха и грешниците в църквата, за да не се заразят и
други. Истината и чистотата изискват от нас да се захванем по-основно
с „очистването на стана от Ахановци“. Заемащите отговорни постове не
трябва да търпят греха в никой брат. Покажете му, че той трябва да скъса с греховете си, или да бъде отстранен от църквата.“ Свидетелства към

църквата, т. 5, с. 142
Урок 3 21 април 2018
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Сряда

18 април

4. В ЦЪРКВАТА
а. Как е символизирано делото на отделяне на житото от плевелите? Езекиил 9:2-4 Кога започва това дело? Откровение 14:9-13

„След това видях третия ангел. Придружаващият ме ангел каза: Неговото дело е страшно. Мисията му е ужасна. Той е ангелът, който трябва
да отдели житото от плевелите, да запечата или върже снопите за небесната житница. Тези неща трябва да ангажират целия ум и внимание.“
Опитности и видения, с. 106

„Времето на съда е много сериозно време, когато Господ събира
Своите измежду плевелите. Тези, които са били членове на едно и също
семейство, биват разделени. Върху праведните се поставя белег.“ Свидетелства за проповедници, с. 159

„Ангелът трябва да постави белег на челото на всички, които са отделени от греха и грешниците, и поразяващият ангел ще последва, за да унищожи напълно и възрастни, и млади.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 496
б. Защо Бог единствен е компетентен за съдене на онези, които не
са открити грешници? Псалм 7:9 (втората част); 44:21; Притчи 21:2

„Ако се опитаме да изкореним от църквата онези, за които предполагаме, че са фалшиви християни, трябва да сме сигурни, че ще допуснем грешки. Често смятаме за безнадеждни точно онези, които Христос
привлича към Себе Си. Ако трябваше да работим с тези души според
несъвършената ни преценка, може би щяхме да угасим и последната
им надежда. Мнозина, мислещи се за християни, ще се окажат накрая
твърде недостойни.“ Христови притчи, с. 36
в. Кои факти показват, че съдбата на всяка класа ще бъде решена
преди приключването на благодатното време? Откровение 22:11
„Няма да има такова време, в което всички зли ще се обърнат към
Бога. Житото и плевелите ще растат заедно до жетвата. (…)
Когато свърши делото на евангелието, незабавно следва разделянето на доброто от злото и съдбата на всяка една категория е определена
завинаги.“ Христови притчи, с. 67
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Четвъртък

19 април

5. В СВЕТА
а. С каква цел житото ще бъде в контакт с плевелите в света до самия край? 1 Петрово 2:9 (втората части)
„Точно пред нас е денят, когато праведните ще бъдат събрани на
снопи като скъпоценно жито за небесната житница, докато нечистите ще
бъдат събрани подобно на плевелите за огъня на последния велик ден.
Но пшеницата и плевелите „ще растат заедно до жетвата“.
В житейските си задължения праведните до последния момент ще
бъдат свързани с безбожните. Децата на светлината са пръснати между
децата на тъмнината, та всички да виждат контраста. Така Божиите деца
ще „възвестяват превъзходството на Този, Който ги призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 98
Кое голямо отделяне ще стане в самия край? Матей 13:40-43;
15:13; 24:31 Кой старозаветен празник сочи на това време? Левит
23:34
„Празникът на шатрите бе не само възпоминателен, но и символичен. Той посочваше не само назад към пустинното пътуване, но като
празник на жетвата честваше събирането на земните плодове и сочеше
напред към великия ден на окончателното събиране, когато Господарят
на жетвата ще изпрати жетварите Си да съберат плевелите на купове за
огъня, а пшеницата – за Неговата житница. По това врем всички неправедни ще бъдат унищожени.“ Патриарси и пророци, с. 372

Петък

20 април

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

Къде трябва да растем в нашата вяра и как Бог ни изпраща помощ?
Как можете да попречите на Сатана да сее плевели в сърцето ви
докато сте в църквата?
Защо трябва да бъдем дълготърпеливи към нашите братя и сестри?
Защо не можем да изкореним от църквата онези, които мислим,
че са плевели?
Каква е целта на това децата на светлината да бъдат разпръснати между децата на тъмнината? Смесва ли се светлината с
тъмнината?
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Квасът на истината
„Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.“ (Матей 13:33)
„Скритият в брашното квас работи невидимо, за да повлияе на цялото тесто. Така и квасът на истината работи тайно, тихо, постоянно, за да
преобрази душата. “ Христови притчи, с. 50
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 48-53 (Прилича на квас)

Неделя

22 април

1. ОПРИЛИЧЕН НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО
а. Кои бяха някои от библейските значения на кваса? Лука 12:1;
1 Коринтяни 5:8

„Сред евреите думата „квас“ се употребяваше понякога като символ
на греха. По време на пасхата на хората бе заповядано да махнат всякакъв квас от домовете си, точно както трябваше да отстранят и греха от
сърцето си.“ Христови притчи, с. 48, 49
б. Какво обаче беше приложението, направено от Исус, за кваса, използван в притчата Му? Лука 13:20, 21

„Но в притчата на Спасителя квасът е използван, за да се представи
небесното царство. Тя илюстрира животворната преобразяваща сила на
Божията благодат.
Никой не е толкова подъл, толкова низко паднал, за да остане извън
действията на тази сила. Във всички, които се подчинят на Светия Дух,
ще се всели един нов жизнен принцип; в човешката природа трябва да
бъде възстановен изгубеният образ на Бога.“ Христови притчи, с. 49
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Понеделник

23 април

2. ПЛЕНЕНИ ОТ ХРИСТОС

„Всяка истинска реформация започва с очистването на душата. Именно чрез измиването на новорождението и обновяването на ума чрез силата на Светия Дух в живота се извършва промяна. (…)
Ако позволим на ума си да размишлява повече за Христос и небесния
свят, ние би трябвало да открием един мощен стимул и подкрепа, когато
воюваме в битките на Господа. Гордост и любов към света ще изгубят
мощта си, като съзерцаваме славата на една по-добра земя, която предстои толкова скоро да ни стане дом. Освен красотата на Христос всички
други земни привлекателности ще ни изглеждат с малка стойност.“ Синове
и дъщери на Бога, с. 105

„Когато сме съединени с Христос, имаме Христовия ум. Чистота и
любов се откриват в характера, кротост и истина контролират живота.
Самото изражение е променено.
Обитаващият в душата Христос упражнява преобразяваща сила и
външното изражение свидетелства за мира и радостта, които царуват
вътре.“ Отразяване на Христос, с. 104
б. Как иска Бог да промени нашите мисли? 2 Коринтяни 3:18; Филипяни 2:3, 4
„Като гледаме към Христос, ние се променяме. Ако умът размишлява
постоянно върху временни неща, тези неща стават всепоглъщащи, засягат характера, така че Божията слава се губи от погледа и се забравя.
Възможностите, които са достъпни за тях, за да се запознаят с небесните неща, се пренебрегват. Духовният живот умира.“ Синове и дъщери на

Бога, с. 105

„Като имаме познание за Христос – за Неговите думи, Неговите навици и Неговите уроци за напътствие – ние вземаме добродетелите на
характера, който така внимателно изучаваме и се пропиваме с духа, на
когото толкова много сме се възхищавали.“ Синове и дъщери на Бога, с. 235
„Ако приемаме Христос за наш всекидневен придружител, ние ще чувстваме около нас силите на невидимия свят, и като гледаме постоянно към
Исус ще станем подобни на Неговия образ. Гледайки на Него, ние ще бъдем преобразени; характерът ни ще стане благ, прекрасен и облагороден
за небесното царство.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 90
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Дарения от първата събота - за мисиите по света

а. Как Бог иска да преобрази нашия живот и с каква цел? Римляни
12:2; Филипяни 2:5

Вторник

24 април

3. ЕДНО ПРИСЪДЕНО СЪРЦЕ
а. Кога квасът на истината започва да работи? Еремия 29:13 Къде
започва Бог? Еремия 24:7; Езекийл 11:19
„Както квасът, смесен с брашното, работи отвътре навън, така и Божията благодат работи при подготовката на сърцето, за да преобрази живота. Не е достатъчна само външна промяна, за да бъдем доведени в хармония с Бога. Има мнозина, които се опитват да се обновят, поправяйки
някой лош навик, като по този начин се направят да станат християни. Но
те са започнали не с това, с което трябва. Първо трябва да работим със
сърцето.“ Христови притчи, с. 49
„Цялото ни сърце трябва да бъде отдадено на Бога, иначе промяната,
която има за цел възстановяването ни до първоначалното Божие подобие, никога не ще може да бъде извършена в нас.“ Пътят към Христа, с. 43
„Поставете цялото си същество в Господните ръце – душа, тяло и
дух, като решите твърдо да бъдете Негов обичан, посветен представител, движен от Неговата воля, контролиран от Неговия ум, вдъхновен от
Неговия Дух.“ Синове и дъщери на Бога, с.105
б. Опиши процеса, чрез който квасът работи вътре в сърцето. Йоан
3:3-5
„Когато истината стане ръководен принцип в живота, душата се възражда „не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее
и трае до века“. Това новорождение е резултат от приемането на Христос като Божие слово. Когато чрез Светия Дух божествените искания се
отпечатват върху сърцето, събуждат се нови представи и сили, спящи до
този момент, за да сътрудничат с Бога.“ Деяния на апостолите, с. 236
„Когато Исус говори за ново сърце, Той има предвид ума, живота,
цялото същество. Да имаш ново сърце, значи да оттеглиш любовта си от
света и да я насочиш към Христос. Да имаш ново сърце, значи да имаш
нов ум, нови цели, нови подбуди. Кой е белегът на едно ново сърце? –
Промененият живот. В такъв случай имаме едно всекидневно и ежечасово умиране на себелюбието и гордостта. (…)
Онзи чието сърце е обновено, разчита само на помощта на Христос,
на Когото той се надява със смирение и чувство на зависимост. В живота
си той открива плода на правдата. Някога той се е обичал егоистично и
светските удоволствия са били негово наслаждение. Но сега този идол е
свален от престола и Бог е върховният Господар. Греховете, които някога
е обичал, сега мрази. Твърдо и решително върви той по пътя на святостта.“ Вест към младите, с. 47, 49
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25 април

4. ФАКТОРИ ЗА ПРОМЯНА

„Квасът на истината променя изцяло човека, като облагородява грубите, омекотява суровите и прави великодушни себичните. При това нечистите се очистват в кръвта на Агнето. Чрез силата си да дава любов
тази истина довежда целия разум, цялата душа и всичката сила в хармония с божествения живот. Човекът с неговото естество става участник
с божествеността. Христос е надарен с превъзходен и съвършен характер. Когато всичките промени са извършени, еква възторжена песен от
ангелски хор, а Бог и Христос се радват на душите, оформени по божествено подобие.“ Христови притчи, с. 53
„Ако е изучавано и следвано, Божието слово работи в сърцето, покорявайки всяко несвято характерно качество. Светият Дух идва да осъди
за грях и вярата, която възниква в сърцето работи чрез Христовата любов, оформяйки ни, тяло, душа и дух.“ В небесните места, с. 21
б. Как работи Светият Дух в живота, за да осъществи промяна?
Йоан 3:8 Как това се сравнява с работата на кваса в брашното?

„Скритият в брашното квас работи невидимо, за да повлияе на цялото тесто. Така и квасът на истината работи тайно, тихо, постоянно, за
да преобрази душата. Естествените наклонности са омекотени и променени, придобити са нови мисли, нови усещания, нови мотиви и действие. Издигнат е нов критерий за характера и живота на Христос. Умът е
обновен; уменията са насочени към действия в нови измерения. Човек
получава нови умения и способности, а тези, които притежава, биват
проявени и развити. Съвестта се пробужда, подаряват ни се характерни
черти, които ни правят способни да служим на Бога.“ Христови притчи, с. 50
в. Кое ще ръководи нашите решения в променения ни живот? Йоан
8:29
„Духовната същност на праведността е вярност към нашия Спасител.
Това ще ни доведе до правилното действие, защото е право, защото доброто дело е угодно на Бога.“ Христови притчи, с. 50
Урок 4 28 април 2018
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Дарения от първата събота - за мисиите по света

а. Кое е едно от средствата, които Бог използва да промени характера? Римляни 10:17; Йоан 17:17

Четвъртък

26 април

5. КВАСЪТ НА РАБОТА В ЖИВОТА
а. Кое е основното характерно качество на Божието царство? 1 Йоаново 4:10; Йоан 3:16
„Размишлявайки за Христос, ние стоим на брега на една безмерна
любов. Опитваме се да я определим с думи, но езикът ни е беден. Като
помислим за Неговия живот на земята и жертвата Му за нас, за делото
Му в небето като наш застъпник и за жилищата, които е приготвил за
всички, които Го обичат, можем само да възкликнем: „О, каква височина
и дълбочина на Христовата любов!“ Деяния на апостолите, с. 150
б. Как това характерно качество ще бъде проявено в отношението
ни с другите? Йоан 13:34; 1 Йоаново 4:11; Колосяни 3:12
„Трябва да бъдем винаги себеотрицателни (…), гледайки за случаи да
ободрим други и да ги насърчим и облекчим техните скърби и бремета чрез
прояви на нежна любезност и малки дела на любов. Тези вежливи любезности, които, започвайки от семейството ни, се простират извън семейния
кръг, спомагат за добиване на щастие в живота.“ Моят живот днес, с. 192
„През всеки час от Христовия живот на земята Божията любов изтичаше от Него в неудържими потоци. Всички, които са пропити от Неговия дух,
ще обичат, както Той обичаше. Същият принцип, който движеше Христос,
ще движи и тях в отношенията им един към друг.“ Животът на Христа, с. 560
„Ако Христос живее в нас, ние ще проявяваме Неговата себеотрицателна любов към всички, с които общуваме.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 102

Петък

27 април

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРИГОВОР
1. Коя сила е показана чрез кваса в притчата на Спасителя?
2. Ако изпълваме мислите си с Христос и небето, какъв ефект ще
има тази промяна върху духовната ни опитност?
3. Защо истинската промяна в живота работи като кваса - отвътре
навън?
4. Кои са някои от начините, по които квасът на истината ни променя? Какво става с нашите естествени наклонности? Какво означава
това преобразяване?
5. Как можем да покажем Христовата любов към другите?
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Дарения от първата събота
за мисиите по света

Живеем в последните моменти от
историята на планетата Земя и нашият
Господ дълго време е чакал да ни вземе
у дома. Пророческите събития, които
се разкриват точно пред нашите очи, ни
казват, че второто идване на Исус е близо, дори на вратата. За съжаление,
евангелската вест не е достигнала края на света и не всяка личност е
имала възможност да чуе истината за това време.
„Хората скоро ще бъдат принудени да вземат решения и трябва да
имат възможността да чуят и разберат библейската истина, за да застанат
с разума си на правата страна“ Евангелизъм, кн. 1, с. 19
Като членове на Божията църква, наша привилегия е да представим
Неговия характер и да участваме в разпространението на евангелието до
края на света чрез поверяване нашето време, сила и финансови ресурси на
това специално дело. Благодарение на молитвите и финансовите приноси
от нашите членове и приятели, в много региони бяха установени нови
мисии. Тези нови мисии все още се нуждаят от нашата подкрепа, докато
се установят добре и станат самоиздържащи се. Ние също се нуждаем да
продължим отварянето на нови мисии. Всяка година събираме специално
дарение за доставяне необходимите средства за разпространение на
вестта в много части на земното кълбо.
„В това време там трябва да има представители на настоящата истина
във всеки град и в отдалечените части на земята. Цялата земя трябва
да бъде осветена със славата на Божията истина. Светлината трябва да
свети във всички страни и всички народи. И тя трябва да се озарява от
онези, които са получили светлината.“ Евангелизъм, с. 407 (англ.)
„Нужни са мисионери в полета, но в които едва сме влязли. Постоянно
се отварят нови полета. Истината трябва да бъде преведена на различни
езици, за да могат всички народи да се радват на нейните чисти благотворни
влияния.“ Пак там, с. 409
Тази събота искрено апелираме към вас да обедините усилията си с тези
на мисионерите и техните семейства, като дарите щедро за поддържане
на нашите мисии по света. По този начин можем заедно да помогнем да
озарим земята с Божията слава и ускорим идването на Исус.
Вашите братя от Мисионския отдел
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Митарят и фарисеят
„Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“
(1Коринтяни 10:12)
„Нищо не е така оскърбително за Бога и така опасно за човешката
душа, както гордостта и самодоволството. От всички грехове този е найбезнадеждният и най-нелечимият.“ Христови притчи, с. 87
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 84-94 (Двамата богомолци)

Неделя

29 април

1. ПОКЛОНЕНИЕ В ХРАМА
а. Каква беше целта на Исус, като даде притчата за двамата богомолци? Лука 18:9
„Но преди да намерим прошка и мир, трябва да се научим да познаваме себе си и от това познание да се роди разкаяние. (...) Христос
може да спаси само онзи човек, който осъзнава, че е грешник. (...) Ако
не познаваме действителното си състояние, не ще изпитаме необходимостта от Христовата помощ. Трябва да осъзнаем опасността, която ни
заплашва. В противен случай не ще се насочим към спасителното прибежище. Трябва да почувстваме болка от раните си, иначе не ще пожелаем
лечението им.“ Христови притчи, с. 90
б. Опиши двамата мъже, споменати в притчата. Лука 18:10-13

„Фарисеят и митарят са представители на две големи класи, на които
се разделят Божиите поклонници. Техните двама първи представители
ще намерим в лицето на първите две деца, родени на този свят. Каин
считаше себе си праведен и отиде при Бога само с една благодарствена
жертва. Не изповяда греха си и не показа, че се нуждае от състрадание.
Авел обаче отиде с кръвна жертва, която отправяше мисълта към Божия
Агнец. Той отиде като грешник, признавайки себе си за изгубен и единствената му надежда бе в незаслужената Божия любов.“ Христови притчи, с. 86
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Понеделник

30 април

2. КАК БОГ ГЛЕДА НА СИТУАЦИЯТА

„За да бъде оправдан грешникът, трябва да има вяра, приемаща в
душата Христовите заслуги. Четем, че и „бесовете вярват и треперят“, но
вярата им не ги оправдава. Простото интелектуално съгласяване с библейските истини няма да ги доведе до спасение. Такава вяра не може
да даде живот, защото истината не влиза в сърцето и не преобразява
характера.“ Избрани вести, кн. 3, с. 162
б. Какво не успя фарисеят да види за себе си? Римляни 3:10-12 Как
можем ние да направим същата грешка?

„Фарисеят влиза в храма, за да се моли, ала не защото се чувства
грешник и затова има нужда от опрощение, а защото се смята за праведен и се надява да придобие превъзходство над другите. Според него
благочестието му е заслуга, вследствие на която ще получи божественото благоволение.“ Христови притчи, с. 84, 85
„Мнозина са измамени относно състоянието на сърцето си. Те не осъзнават, че плътското сърце е измамливо повече от всичко и е отчайващо зло. Обличат се със собствената си правда и са доволни да постигнат
личните си човешки стандарти за характер. Но колко жалко се провалят,
когато не достигат Божествения стандарт и не успяват сами да изпълнят
Божиите изисквания.“ Избрани вести, кн. 1, с.295
в. На кой главен принцип ни учи Исус с тази притча? Лука 18:14
(втората част); 1 Петрово 5:6; Яков 4:10

„Братя, смирете се. Когато правите това, е възможно за святите ангели да общуват с вас и ви поставят в изгодно положение. Тогава вашата
опитност вместо да бъде осъдителна, ще бъде изпълнена с щастие.“ Този

ден с Бога, с. 35

„Бог не прощава на този, чието разкаяние не поражда смирение.“ Биб-

лейски коментар, т. 7, с. 938
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а. Какво заключение направи Исус за двамата богомолци в храма?
Лука 18:14 (първата част)

Вторник

1 май

3. В ПОЛОЖЕНИЕТО НА МИТАРЯ
а. Как гледа Бог на поведението на митаря? Псалм 51:17; 102:17
„Постът и молитвата, които са плод на себеоправдание, са мерзост
пред Господа. Тържественото богослужение, програмата от религиозни
церемонии, външното смирение, внушителната жертва показват, че изпълнителят на тези неща счита себе си за прав и за заслужаващ небето.
Но всичко това е една измама. С делата си ние не можем да купим спасението.
…Човек трябва да се откаже от себе си, за да бъде в пълния смисъл
на думата вярващ в Христос. Когато Аз-ът се отрече, Господ може да
направи човека ново създание.“ Животът на Исус, с. 217, 218
б. От коя опитност, като митаря, се нуждаем, за да имаме опрощение и мир? 1 Йоаново 1:9; Еремия 3:13
„Но това себеотричане трябва да се приеме не само в началото на
християнския живот. При всяка крачка в посока към небето то отново
и отново трябва да се извършва. Всички наши добри постъпки зависят
от сила, намираща се извън нас. Ето защо е нужно сърцето да е непрестанно устремено към Бога. Необходима е една постоянна, сериозна,
сърцераздерателна изповед на греха и смиряване на душата пред Него.
Само при непрестанно себеотричане и зависимост от Христос можем да
стъпваме със сигурна крачка.“ Христови притчи, с. 91
в. Кое беше особеното в молитвата на митаря? Еремия 29:12, 13
„Има два вида молитва – формална молитва и молитва от вяра.
Повтарянето на установени, обичайни фрази, когато сърцето не чувства
нужда от Бога, е формална молитва. (...) Трябва да бъдем изключително
внимателни във всички наши молитви да говорим за нуждите на сърцето
и да казваме само това, което имаме предвид. Всички цветисти думи на
наше разположение не са равносилни на едно свято желание. Най-красноречивите молитви са празни повторения, ако не изразяват истинските
чувства на сърцето. Но молитвата, която идва от едно искрено сърце, когато истинските нужди на душата са изразени точно, както бихме искали
от един земен приятел помощ, очаквайки, че ще ни бъде дадена - това е
молитвата от вяра.“ Моят живот днес, с. 19
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Сряда

2 май

4. ИЗБЯГВАНЕ УЛОВКИТЕ НА ФАРИСЕЯ

„Този, който падне в някой от по-тежките грехове, може да почувства
своя срам и своята нищета, както и нуждата си от Христовата благодат;
гордият човек обаче не чувства никаква нужда и затова затваря сърцето си за Христос и за безкрайните благословения, които Той дойде да
даде.“ Пътят към Христа с. 29
„Възложено ми е сега да кажа на нашите братя: Смирете се и изповядайте греховете си, в противен случай Бог ще ви смири. Вестта до
лаодикийската църква идва към онези, които не я отнасят към себе си.“
Съвети към писатели и редактори, с. 99

б. Кое често върви ръка за ръка с този вид духовна гордост? Псалм
12:3 Каква опасност се крие тук? Притчи 26:28 (последната част);
29:5
„Необходимо е да отбягваме всичко, което би поощрило гордостта и
самодоволството; много би трябвало всъщност да се пазим да раздаваме или получаваме ласкателства и похвали. Ласкателството е дело на
Сатана. Той борави с ласкателството точно толкова добре, колкото с
обвинението и осъждането. По този начин се стреми да разруши душата.
Онези, които отправят похвали към хора, са използвани от Сатана като
негови посредници. Нека Христовите работници отклоняват всяка дума
на похвала от себе си. Нека погледът не се съсредоточава върху Аз-а.
Трябва да бъде издигнат единствено към Христос.“ Христови притчи, с. 93
в. Макар че някога беше един горд лидер в Израел, как опитността
на Павел се промени? Филип 3:6-9; Римляни 7:9; Галатяни 6:14
„Съдейки по буквата на закона, както хората обикновено го прилагат
за външните прояви на живота, Павел наистина се беше въздържал от
грехове; но когато погледна в дълбините на святите предписания и се
видя такъв, какъвто Бог го вижда, тогава той смирено наведе глава и
изповяда своята вина.“ Пътят към Христа, с. 28
„Колкото по-близо идваме до Исус, толкова по-ясно ще виждаме чистотата величието на Неговия характер, по-малко ще издигаме Аз-а. Разликата между нашия характер и Неговия ще води до смирение на душата
и дълбоко изследване на сърцето. Колкото повече обичаме Исус, толкова
по-пълно ще бъде смирен и забравен Аз-ът.“ Поглед нагоре, с. 46
Урок 5 5 май 2018
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а. Каква е опасността за онези, които не признават, че са грешници?
Откровение 3:16, 17; Лука 5:31, 32

Четвъртък

3 май

5. ПРАКТИКУВАНЕ НА СМИРЕНИЕ В НАШИЯ ЖИВОТ
а. Как Исус показа смирение в собствения Си живот? Филипяни
2:5-11
„Човешкият Син смири Себе Си, за да стане слуга на Бога. Той се
покори до унижение и саможертва дори на смърт, за да даде свобода и
живот, и място в Своето царство на онези, които вярват в Него. Той даде живота Си като откуп за мнозина. Това трябва да бъде достатъчно да направи
онези, които постоянно се стремят да бъдат първи и се борят за първенство, да се засрамят от своя начин на поведение.“ Този ден с Бога, с. 356
б. Тогава какво иска Христос от нас? Лука 9:23 Какви благословения
са обещани на смирения? Лука 18:14 (втората част); 1 Петрово 5:6;
Яков 4:10

„Тези, които вярват в Христос и ходят смирено с Него, (...) които бдят
да видят какво могат да направят, за да помогнат, благословят и укрепят душите на други, сътрудничат на ангелите, които служат на онези,
които ще наследят спасение. Исус им дава благодат, мъдрост и праведност, правейки ги за благословение на всички, с които идват в контакт.
Колкото по-смирени са в своята оценка, толкова повече благословения
получават те от Бога, понеже, като ги получават, не въздигат себе си. Те
правилно използват благословенията си, защото получават, за да дават.
Служещите ангели получават наставление от трона на Бога, за да
сътрудничат с човешки инструменти. Те получават благодат от Христос,
за да я дават на човешки същества.“ Този ден с Бога, с. 356

Петък

4 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПЕРГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо Христос може да спаси само онези, които знаят, че са
грешници?
Защо идвате на църква?
Как трябва да се молим?
Как можем да победим духовната гордост?
Защо Бог поверява Своите благословения на смирения?
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Блудният син
„Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе, и се намери.“ (Лука 15:24)
„Любовта на Отец към една паднала раса е неизразима, неописуема,
несравнима.“ Божията удивителна благодат, с. 79
Препоръчвани четива: Христови притчи ,. 116 - 125 („Изгубен бе и се
намери“)

Неделя

6 май

1. ПРИМАМКАТА НА ТЕЗИ СВЕТСКИ УДОВОЛСТВИЯ
а. Макар че притчите често имат няколко приложения, за коя специална класа се отнася притчата за блудния син? Лука 15:1, 2
„В притчата за блудния син се представя начинът, по който Бог постъпва с познавалите някога бащинската Му любов, но позволили на изкусителя да ги подчини на своята воля.“ Христови притчи, с. 116
б. Изкушен от света, какво искане отправи по-младият син и какво
направи бащата? Лука 15:11,12
в. Какъв беше резултатът от глупавите идеи за свобода на по-младия син? Лука 15:13, 14; Еремия 17:5, 6 Какво можем да научим от
тази история относно егоизма?

„Каквито и да са перспективите, всеки живот чийто център е личното Аз, е пропилян. Всеки, който се изкушава да живее отделен от Бога,
разхищава богатството си. Изразходва скъпоценните години, изхабява
силите на ума, сърцето и душата, като на практика изработва своята
непригодност за вечността. Човекът, отделил се от Бога, за да служи на
себе си, е слуга на мамона.“ Христови притчи, с. 118
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Понеделник

7 май

2. ПРАЗНОТА НА СВЕТСКИТЕ УДОВОЛСТВИЯ
а. Каква ситуация се разви и какво трябваше да прави този някога
добре отгледан млад мъж? Лука 15:15, 16
„Настава голям глад, той започва да живее оскъдно и е принуден да
приеме условията на някакъв гражданин на далечната страна, който го
изпраща на полето да пасе свинете му. За един евреин това бе най-презряната и унизителна работа. Младежът, който се хвалеше със свободата си, сега вижда себе си роб. Изпадна в най-тежкото робство, „държан с
въжетата на своя грях“ (Пр. 5:22). Пищността и фалшивият блясък, които
го примамват, са изчезнали и сега чувства бремето на своите окови.“
Христови притчи, с. 117

б. В резултат на своята болезнена и унизителна опитност как блудният син отговори на силата на Светия Дух? Лука 15:17-19
„Младият човек се отвръща от стадата свине и от остатъците от
храна и обръща лицето си към дома. Треперещ от слабост и изнемощял
от глад, бърза нетърпеливо по пътя си. не притежава нещо, с което да
прикрие дрипите си, но нищетата е надвила гордостта му и той бърза
да измоли място на слуга там, където някога е бил наследник.“ Христови
притчи, с. 119

в. Какви поуки ни дава Соломон след прекарването на голяма част
от своя живот в гонене на щастие в богатство и светско щастие?
Еклисиаст 2:4-12, 17, 18
„От своята горчива опитност Соломон научи суетата на онзи живот,
който търси най-висшето благо в земните неща. Той издигна олтари на
езически богове, само за да констатира колко празни са техните обещания за успокояване на душата.
В по-късните години на своя живот, той се отвърна, уморен и жаден,
от земните пропукани ровове, за да пие от извора на живота. По Божие
вдъхновение той записа историята на своите прахосани години, с техните предупредителни поуки, за да послужат като урок на следващите
родове. И така, макар семето, което той бе посял, да бе дало лоша жетва на народа му, животът на Соломон не бе напълно провален, защото
дисциплината на страданията все пак извърши своето дело в него.“ Възпитание, с. 165
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Вторник

8 май

3. ПРОЯВЯВАНЕТО НА ЕДНА БАЩИНСКА ЛЮБОВ
а. Когато блудният син постави вярата си в действие, какво откри,
приближавайки дома? Лука 15:20, 21
„В неспокойната си младост блудният син смяташе баща си за строг и
неумолим. колко е различно схващането му за него сега!“ Христови притчи, с. 120

б. Как бащата показа любовта и интереса, който винаги беше чувствал за своя грешащ син? Лука 15:22-24
„Бащата няма да позволи презрително и подигравателно око да зърне
нищетата и дрипите на сина. Сваля широката, богата мантия от собствените си рамене и загръща с нея изнемощялото тяло на сина си, а младежът изридава покаянието си, казвайки: „Тате, съгреших против небето
и пред тебе и не съм вече достоен да се наричам твой син“. Бащата го
държи плътно в обятията си и го отвежда у дома. Не му е дадена възможност да поиска място на слуга. той е синът, който ще бъде почетен с
най-доброто от притежанията на дома и на когото очакващите го мъже и
жени ще засвидетелстват уважение и внимание, прислужвайки му.“ Пак
там, с. 120

в. Колко голяма е радостта на нашия небесен Баща, когато една
изгубена душа се връща при Него днес? Софония 3:17 Какво нареждане ще даде Той? Захарий 4:4, 5

„(Чрез плана на изкуплението) на грешника са опростени греховете
и накрая ще бъде приет в небето - не като един опростен виновник, помилван и освободен подсъдим от плен, досега гледан с подозрение и не
приеман за приятелство и доверие; но като добре дошъл като дете и
върнат в пълно доверие. (...)
Ние сме спасени, понеже Бог обича изкупените с Христовата кръв и
Той не само ще опрости покаялия се грешник, не само ще го допусне в
небето, но Той, милостивият баща ще чака на самите врати на небето, за
да ни приветства и ни даде пълен достъп до дворовете на блаженството.“ Библейски коментар, т. 7, с. 950
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Сряда

9 май

4. БАЩИНАТА ЛЮБОВ КЪМ ГРЕШНИКА
а. Какво е отношението на небесното множество, когато един грешник се връща при Бога? Лука 15:7
„Падналият човек трябва да научи, че нашият небесен Баща не може
да бъде доволен, докато Неговата любов не обгърне покаялия се грешник, преобразен чрез заслугите на безупречния Божи Агнец.“ Божията удивителна благодат, с. 99

б. Колко дълбока е любовта на Бога към човека и какво Го кара да
прави? Еремия 31:3; Йоан 3:16; 12:32
„Докато грешникът е още далеч от бащиния си дом, разпилявайки
Неговото имущество в чужда страна, Бащиното сърце копнее по него;
и всеки копнеж за завръщане при Бога, събуден в душата, е всъщност
нежното умоляване на Неговия Дух, Който увещава, умолява, привлича
скитника към любящото сърце на Неговия Баща.
Като имаш пред себе си богатите обещания на Библията, можеш
ли да отдаваш място на съмнението? Можеш ли да смяташ, че когато
бедният грешник копнее да се завърне, копнее да изостави греховете
си, Господ коравъсърдечно ще го спре, за да не дойде при нозете Му в
покаяние? Махни от главата си такива мисли! Нищо не може да нарани
и навреди на собствената ни душа повече от подхранването на такова
схващане за нашия небесен Баща. Той мрази греха, но обича грешника
и в лицето на Христос отдаде Себе Си, та да могат да бъдат спасени
всички, които пожелаят, и да получат вечното благословение в царството
на славата.“ Пътят към Христа, с. 55
в. Как Бог желае от нас да изявим тази любов в собствения ни живот днес? 1 Йоаново 4:20, 21
„Когато небесният принцип на вечната любов изпълни сърцето, тя
потича към другите не поради облагите, които може да извлече от тях,
а защото е принцип на действие, който определя характера, управлява
импулсите, контролира страстите, усмирява враждата, въздига и облагородява чувствата. Тази любов не се ограничава до „мен и моето“, а е
широка като света и висока като небето и е в хармония с тази на ангелите служители.
Подхранването на такава любов в душата изпълва с благоухание
целия живот и разпръсква освежаващо влияние навсякъде окол себе си.“
Свидетелства към църквата, т. 4,с. 209
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Четвъртък

10 май

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ САМОДОВОЛНИЯ
а. Кое беше най-важното за самооправдаващия се по-стар син?
Лука 15:29, 30 Коя класа хора представя той?
„Чрез по-стария син бяха представени непокаяните евреи от Христовите дни, както и фарисеите от всички времена, които гледат осъдително
на смятаните от тях за митари и грешници. Понеже сами не са стигнали
до големи крайности в злото, такива хора са изпълнени със собствена
правда. (...) Подобно на по-стария син в притчата, те се бяха радвали
на особени привилегии от Бога. Твърдяха, че са синове в Божия дом, но
имаха дух на наемници. Не работеха от любов, а в очакване на възнаграждение.“ Христови притчи, с. 123
б. Какво беше обръщението на бащата към по-стария брат? Лука
15:31, 32
„Бащиното увещание към по-стария син в притчата бе нежният призив
на Небето към фарисеите. Всичко, което имам, твое е“ - не като заплата,
а като дар. Подобно на блудния син вие можете да го получите само като
незаслужена награда на бащината любов.
Собствената правда не само кара хората да злепоставят Бога, но ги
прави студени по сърце и критични спрямо събратята си. В своята себичност и ревност по-старият брат бе готов да дебне по-младия, да критикува всяко негово действие и да търси да го обвини и за най-незначителния недостатък. Той би открил всяка грешка и би я превърнал в
най-голямата от всички злини. По този начин би потърсил да оправдае
собствения си неумолим дух. Мнозина днес правят същото нещо. Докато
душата в началото плахо се бори срещу пороя от изкушения, те бдят
упорити, своеволни, недоволстващи, обвиняващи.“ Христови притчи, с. 124

Петък

11 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Каква поука се дава притчата за блудния син?
2. Как един живот на грях в действителност е живот на робство?
3. Как Бог приема грешника, който се връща пир Него?
4. Как Бащата притегля грешника към Себе Си?
5. Как можем да бъдем като по-стария син в тази притча?
Урок 6 12 май 2018
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19 май 2018 г.

Смокиновото дърво
„Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.“
(Лука 13:5)
„Господ не желае някой да загине, но всички да дойдат при Него и да
бъдат спасени. Но вместо Неговото милосърдие, смекчаващо и покоряващо душата, много от обектите на Неговата любов и милост се окуражават към по-упорита съпротива. О, ако тези хора помнеха, че има граница
на Божието търпение!“ Ривю енд херълд, 7 декември 1897
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 125 – 129 („Остави я и
това лято“)

Неделя

13 май

1. ПОВОД ЗА ЕДНА ПРИТЧА
а. Кое събитие, което току-що се беше случило в Ерусалим, стана
повод за представянето на притчата за смокиновото дърво? Лука
13:1
„Слушателите разказаха на Исус една случка, която в момента предизвикваше голямо вълнение. Някои мерки на управителя на Юдея Пилат Понтийски бяха покрусили народа. Имаше народно брожение в Ерусалим и Пилат се бе опитал да го потуши чрез сила. Но веднъж неговите
войници бяха нахълтали дори в пределите на храма и бяха посекли някои галилейски поклонници при самото извършване на жертвоприношението им.“ Христови притчи, с. 125
б. Кое показва, че евреите считаха нещастието като наказание за
грях? Лука 13:2, 4
„Евреите разглеждаха бедствието като присъда за греха на страдалците и онези, които разказваха за този акт на насилие, го правеха
със скрито задоволство. Според тях собствената им благополучна съдба
доказваше, че са много по-добри от галилейците и затова са по-облагодетелствани от Бога.“ Христови притчи, с. 125
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14 май

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРИЗИВ
а. Какво предупреждение и призив отправи Исус във връзка със
Своя отговор? Лука 13:3-5
„Докато Исус говореше с учениците и множеството, Той съзря с пророческа яснота бъдещето и видя Ерусалим обсаден от войски. Чу тропота
на чуждите войски, напредващи срещу избрания град и видя хиляди по
хиляди погинали в обсадата. Мнозина от евреите, подобно на галилейците, биваха посечени в преддверието на храма при самото принасяне
на жертвите. Бедствията, връхлетели върху единици, бяха предупреждение от Бога към една нация, също толкова виновна. „Ако не се покаете,
каза Исус, всички така ще загинете“. Съвсем кратко продължи за тях
времето на благодатта. Но и сега все още съществуваше възможност да
узнаят нещата, които да послужат за мира им.“ Пак там, с. 126
б. В Своите поучения какво свързваше Исус с предупреждението за
съда? Лука 9:56; Йоан 3:17
„В Своето поучение Христос свързваше предупреждението за съда с
поканата на благодатта.“ Пак там
в. Какъв апел отправя Бог днес към нас? Езекиил 18:31; 33:11
„Духовно възраждане е единственият път, чрез който можем да достигнем светия град. Той е тесен и вратата, през която влизаме, е тясна,
но ние трябва да водим мъже, жени и деца напред, учейки ги, че за да
бъдат спасени, трябва да имат ново сърце и нов дух. Старите наследени
черти на характера трябва да бъдат победени. Естествените желания
на душата трябва да бъдат променени. Всяка измама, всеки фалш, всяко зло говорене трябва да бъде изоставено. Новият живот, който прави
мъже и жени христоподобни, трябва да се живее. Трябва да плуваме
срещу течението на злото.“ Този ден с Бога, с. 108
„Господ желае да избавя, а не да унищожава. Радва се, когато грешниците се спасяват. „Заклевам се в живота Си, казва Господ Йеова, не
благоволя в смъртта на нечестивия…“ С предупреждения и апели призовава съгрешилите да прекратят злите си дела, да се върнат при Него
и да живеят.“ Пророци и царе, с. 55
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Вторник

15 май

3. ЕДНО СИМВОЛИЧНО ДЪРВО
а. Каква притча каза Исус на слушателите Си, за да подсили предупреждението и апела Си? Лука 13:6, 7 В какъв смисъл безплодното
смокиново дърво беше едно подходящо представяне на еврейския
народ? Осия 10:1
„В Христовото време благочестието бе на много по-голям показ, отколкото при евреите от по-старите времена, но при тях липсата на сладостните качества на Божия Дух бе в по-голяма степен. (…)
Чрез Своя Син Бог бе търсил плод, но не намери нищо. Израил бе
похабил почвата. Само по себе си съществуването му бе проклятие, защото в лозето заемаше мястото на едно плодовито дърво. Ограбваше
света от благословенията, които Господ бе предназначил за хората. Израилтяните бяха представили Бога в изопачена светлина пред народите.
Те бяха не само безполезни, но се явяваха и решителна спънка. Религията им до голяма степен подвеждаше и, вместо да спаси и изцели, водеше
до разруха.“ Христови притчи, с. 127
б. Кое показва, че вината за техния провал лежеше на собствените
им врати? Деяния 7:51- 53
в. Как ние също можем да бъдем като безплодното смокиново дърво? Йоан 15:4, 5
„Както претенциозното смокиново дърво, ние можем да бъдем покрити с листа, но да бъдем лишени от плод. Докато знаем, че истината,
която държим, е непоклатима, както вечните хълмове, колко много от нас
са готови да се облегнат на теорията на тази истина, без да имат доказателства, че Христос е в тях и те са в Христос! Колко много са доволни
да продължават ден след ден без да преживяват нейното освещаващо
влияние върху сърцето, което води към добри дела. (…)
Не трябва само да действаме активно за истината, но нека тя действа
активно в нас; и така истината да е в нас и ние да сме в истината. И ако
това е състоянието, нашият живот и характер ще откриват факта, че истината постига нещо в нас; че ни освещава и ни дава морална годност за
обществото на небесните ангели в царството на славата. Истината, която притежаваме, е от небето; и когато тази религия намира обиталище в
сърцето, тя започва своята работа на пречистване и очистване.“ Знамения
на времето, 9 май 1878
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16 май

4. ПЕРИОД НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА
а. Как градинарят се застъпи пред собственика? Лука 13:8
б. Какъв паралел може да бъде направен между дните преди разрушението на Ерусалим и дните преди края на човешката история?
2 Петрово 3:9, 10

„О, скъпоценно дълготърпение на нашия милостив Спасител! О, да
можеше всеки един от скъпите младежи да оцени стойността на душата,
която е била изкупена с безкрайната цена на Голгота! О, да можеше всеки един ден да оцени правилно своите възможности, дадени му от Бога!
Чрез Христос можете да изкачите стълбата на напредъка, като доведете
всяка сила под контрола на Исус. (…) В дух, в слово и в действие вие
можете да изявите, че сте движени от Христовия Дух и животът ви може
да упражнява една сила на влияние над другите.
Живеем в един напълно сериозен период от историята на този свят,
че да бъдем лекомислени и небрежни. (…) Трябва да се молите, да вярвате и да се покорявате. Със собствената си сила не можете да направите нищо, но с благодатта на Христос можете да използвате силите си по
такъв начин, че да принесете най-голямо добро на собствената си душа
и най-голямото благословение на душите на другите. Хванете се за Исус
и ще вършите прилежно делата на Христос, като приемете най-накрая
вечната награда.“ Синове и дъщери на Бога, с. 118
в. Как, в заключение, Исус показа, че те самите като нация трябваше да решат собствената си съдба? Лука 13:9

„В притчата Исус не посочва резултата от труда на градинаря. На това
място Неговият разказ бе прекъснат. Заключението зависеше от поколението, което слушаше думите Му. На тях бе дадено сериозното предупреждение: „Ако не, ще я отсечеш“. От тях зависеше дали неотменимите
думи трябваше да се изрекат. Денят на гнева бе близо. Чрез бедствията,
които вече бяха сполетели Израил, собственикът на лозето милостиво
ги бе предвестил за унищожаването на неплодоносното дърво.“ Христови
притчи, с. 128
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Четвъртък

17 май

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАС ДНЕС
а. Кое предупреждение вярващите в третата ангелска вест трябва
да вземат от тази притча? Какви усилия Господ още прави за нас?
Исая 27:2-4; Осия 11:8 (първата част)
„Предупреждението се носи през времето и достига до нас в това поколение. О, безгрижно сърце, дали не си неплодоносно дърво в Господното лозе? Трябва ли и за теб да се изрекат тези гибелни думи? Откога
получаваш благодатните Му дарове? Откога Той бди и очаква да отговориш на любовта Му? Насаден в Неговото лозе под бдителната грижа на
градинаря, какви са привилегиите ти? Колко пъти нежната евангелска
вест е разтуптявала сърцето ти? Носиш Христовото име, формално си
член на църквата, която е Негово тяло, и пак съзнаваш, че не живееш
свързан с Великото Сърце на любовта. Приливът на Неговия живот не е
протекъл през теб. Сладостните качества на Неговия характер, „плодовете на Духа“, не се забелязват в твоя живот.“ Пак там
в. Каква присъда накрая трябва да бъде произнесена над онези,
които не откликват на Божията грижа и труд за тях? Осия 4:17; Откровение 3:16
„Сърцето, което не откликва на божественото привличане, закоравява
дотолкова, че вече не е чувствително към влиянието на Светия Дух. И
тогава се изрича словото: „Отсечи я, защо да заема напразно мястото“
(Лука 13:7).“ Пак там, с 129

Петък

18 май

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо евреите говориха за бедствие с тайно задоволство?
Как трябва да се променим, за да бъдем духовно възродени,
плодоносни дървета в Господната градина?
Когато не успеем да носим плод в нашия живот, как това въздейства на света около нас? Какво отражение има това върху
нашата религия?
Как начинът, по който използваме дадените ни от Бога сили,
влияе на плода, който носим в нашия живот?
Как можем да бъдем едно безплодно дърво в лозето на Господа,
макар да сме членове на църквата?
Урок 7 19 май 2018

Урок 8

26 май 2018 г.

Без сватбарска дреха

„Притчата за сватбарската дреха разкрива пред нас поука от найголямо значение. Чрез сватбата е представено съединяването на човечеството с Божественото; сватбарската дреха представлява характера,
който трябва да притежават всички достойни за участие в сватбата.“ Христови притчи, с. 189

Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 189 – 197 (Без сватбарска
дреха)

Неделя

20 май

1. ПОКАНЕНИ НА ЦАРСКА СВАТБА
а. Чрез чия власт е изпратена поканата в притчата за сватбарската
дреха? Какъв е отговорът? Матей 22:2, 3
б. Как се отнесоха към царската покана втория път? Матей 22:4-6

„В тази притча (за сватбарската дреха), както и в притчата за голямата
вечеря, се онагледява евангелската покана, отхвърлянето ѝ от еврейския народ и благодатния повик към езичниците. Но към отхвърлящите
поканата притчата отправя малко по-дълбок укор и насочва към едно
по-сурово наказание. Повикът за угощение е царска покана. Тя идва от
Един, облечен с властта да повелява, и оказва висока чест на получателя ѝ. Но понякога тази чест не се оценява както трябва. Царският авторитет се пренебрегва.“ Христови притчи, с. 189
в. Какво заповяда царят да бъде направено на онези, които бяха
пренебрегнали неговата покана? Матей 22:7
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„И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.“ (Матей 22:12)

Понеделник

21 май

2. ТЪРСЕНЕ ГОСТИ
а. Кой беше поканен след това на сватбеното празненство? Матей
22:8-10 Какво ни казва този призив за онези, които приемат евангелската покана? Матей 7:21; Яков 1:22; Йоан 3:5

„Първите поканени не можаха да си позволят да жертват някое светско предимство заради присъствието на царското угощение. А сред приелите поканата имаше и такива, които мислеха само за лично облагодетелстване. Те дойдоха да се възползват от ястията на празненството, но
нямаха желание да почетат царя.“ Христови притчи, с. 190
„Не трябва да се учудваме, понеже в църквата са събрани добри
и зли. Юда беше включен между учениците. Той имаше всяко преимущество, което човек можеше да има; но макар че чу истината и слушаше
принципите, така ясно поддържани, Христос знаеше, че той не приема
истината. Той не се хранеше с истината. Тя не стана част от него. Старите му навици постоянно се поддържаха. Но Христос не взе принудителни
средства да отстрани Юда от учениците.
Идва време, когато онези, които са свързани с църквата, но не са свързани с Христос, ще се изявят.“ Ривю енд херълд, 7 февруари, 1899
б. Какво стана, когато царят влезе на празненството да прегледа
гостите? Матей 22:11
„За всеки гост на празненството бе предвидена сватбарска дреха.
Тя бе дар от царя. Носейки я, гостите показваха почитта си към даващия угощението. Но един човек бе облечен в обикновената си делнична
одежда. (…) Бе пренебрегнал да облече дрехата, осигурена за него на
висока цена и така оскърби своя господар.“ Пак там
в. Какво каза царят на човека, който беше без сватбарска дреха?
Матей 22:12-14

„Мнозина чуват милостивата покана и биват изпитвани; но малцина
са запечатани с печата на живия Бог. Малцина ще се смирят като малки
деца, за да могат да влязат в небесното царство.“ Свидетелства към църк-

вата, т. 5, с. 51

44

Урок 8 26 май 2018

Вторник

22 май

3. ЕДНО ДЕЛО НА ПРЕГЛЕЖДАНЕ

„Царският преглед на гостите на угощението представлява едно съдебно дело. Гостите на евангелското празненство са изповядващите, че
служат на Бога; онези, чиито имена са записани в книгата на живота. Но
не всички изповядващи, че са християни, са истински ученици. Преди
да се даде заключителната награда, трябва да се реши, кои са годни
да споделят наследството на праведните. Решението трябва да се вземе преди второто идване на Христос в небесните облаци; понеже когато
Той дойде, наградата Му е с Него „да отплати на всекиго според каквито
са делата му“ (Откр. 22:12). Тогава преди Неговото идване характерът
на делото на всеки човек ще е определен и отплатата за всеки един от
Христовите последователи ще е отмерена според делата му.“ Христови

притчи, с. 191

б. Тъй като тази притча е отнесена към провеждащия се изследователен съд, какво е представено чрез поканата на царя? Откровение
3:20, 21 Какво казват мнозина чрез делата си? Стих 17

„Мнозина в настоящия свят са в състоянието на дошлия на угощението без сватбарска дреха. Те изповядват, че са християни и предявяват
претенция относно благословенията и привилегиите на евангелието, но
не чувстват нужда от преобразяване на характера. Никога не са изпитвали истинско покаяние за греха и не осъзнават нуждата си от Христос и от
упражняване на вярата в Него. Не са превъзмогнали наследените си или
придобити наклонности към злотворство, но мислят, че са достатъчно
добри пред себе си и се облягат на собствените си заслуги, вместо да
уповават на Христос. Те идват на угощението като слушатели на Словото, но не са облекли дрехата на Христовата правда.“ Пак там, с. 194
„Всяко предупреждение, изобличение и умоляване на Божието слово
или дадено чрез Божиите вестители е едно похлопване на сърдечната
врата. Гласът на Исус моли за вход. С всяко не взето под внимание хлопане предразположението за отваряне на вратата отслабва. Ако внушенията на Светия Дух не се зачетат днес, утре те ще се пренебрегнат
по-лесно. Сърцето става по-малко податливо и изпада в опасна липса
на съзнание относно краткостта на живота и великата вечност отвъд.“
Животът на Исус, с. 399
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а. Кое е представено чрез преглеждането на гостите? Даниил 7:9, 10

Сряда

23 май

4. ПРИТЕЖАВАНЕ НА НЕБЕСНО ОБЛЕКЛО
а. Какво представлява сватбената дреха, която всички трябва да
имат, ако искат да участват на сватбеното празненство в небето?
Откровение 19:7, 8
„Сватбарската дреха в притчата представя чистия, неопетнен характер на истинските Христови последователи. (…) Христовата правда,
собственият Му безукорен характер е този, който чрез вяра се придава
на всички приемащи Го като свой личен Спасител. (…)
Изтъканата върху небесните станове одежда не съдържа нито една
нишка от човешка мъдрост. В човешкото Си естество Христос изгради
един съвършен характер и ни го предлага.“ Христови притчи, с. 191, 192
б. Как получаваме праведен характер? Исая 55:1; Матей 5:6
„Когато една душа приема Христос, приема и сила да живее като
Него.“ Пак там, с. 194
„Правдата се постига не чрез старания или усилена работа, не чрез
дарове или жертви. Тя е един доброволен дар, който се дава на всяка
гладуваща и жадуваща душа.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 26
в. Какво прави правдата? 1 Йоаново 3:7, 24; Йоан 15:5

„Правдата е правилно постъпване, а всички ще бъдат съдени според
делата. Характерите ни се разкриват чрез онова, което вършим. Делата
показват истинността на вярата. (…)
Може да вярваме, че името на Исус е единственото под небето, чрез
което човек може да се спаси, и пак да не Го превърнем в наш Спасител
чрез вяра. Не е достатъчно да се вярва в теорията на истината. Не е достатъчно да правим словесна изповед на вярата в Христос и да сме записали имената си в църковния регистър. „Който пази Неговите заповеди,
пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в
нас по Духа, Който ни е дал“. „И по това сме уверени, че Го познаваме,
ако пазим заповедите Му“ (1 Йоан. 3:24; 2:3). Това е истинското потвърждение за обръщане. Каквото и да е изповеданието ни, то няма стойност,
ако Христос не се разкрива в делата на правдата.“ Христови притчи, с.193
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24 май

5. БЛАГОСЛОВЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ

„Чистата одежда на Христовата правда се поставя върху изпитваните и изкушаваните Божии чада. Презреният остатък се облича в славни
одежди, които повече няма да бъдат омърсени от покварата на света.
Имената им остават в Агневата книга на живота, записани сред имената
на верните от всички векове. (…)
Това са хората (верните), които стоят на Сион заедно с Агнето и името
на Отец е написано на челата им. Те пеят нова песен пред трона – песен,
която никой човек не може да научи освен сто четирисет и четири хиляди, изкупени от земята.“ Пророци и царе, с. 301
б. Кое преживяване на Христос, докато беше на тази земя, е възможно за нас да имаме днес? Псалм 40:8; Йоан 15:10
„Чрез съвършеното Си послушание направи послушанието към Божиите заповеди възможно за всяко човешко същество. Покорим ли се
на Христос, сърцето се съединява с Неговото сърце, волята се превръща в Негова, умът става едно с Неговия ум, помислите са запленени от
Него; ние живеем Неговия живот. Ето какво означава да бъдем облечени
с одеждата на правдата.“ Христови притчи, с. 192

Петък

25 май

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

Как можем да почетем нашия Цар, когато ни поканва да съединим нашето човешко естество с Неговата божественост?
Как понякога сме като онзи, който прие поканата на царя, но
имаше погрешна подбуда?
Как Исус чука на сърдечната врата и какво желае Той?
Какво е символизирано чрез сватбената дреха и как знаем дали
я носим?
Какво означава да бъдем облечени с Христовата правда?
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а. Опиши славното преживяване на онези, които приемат Христовото предложение, както е записано в Откровение 3:18. Откровение
19: 8, 9

Дарения от първата
събота

2 юни 2018 г.

за молитвен дом в Тутукуди,
Индия
Индия е страна с около 1,3
милиона население и седма по
големина по географска площ.
Тя се състои от 29 щата и седем
обединени области. Бреговата
линия на Индия се простира на повече от седем хиляди километра.
Тутукуди е голям пристанищен град, който е разположен на източното
крайбрежие, близо до Каниакумари (Нос Комарин), който е най-южният край
на индийския субконтинент. През 2007 г. братя от унионската мисия на Южна
Индия посетиха някои адвентни братя със семействата им, които показаха
голям интерес за настоящата истина. След като слушаха и изучаваха
вестта за пробуждане и реформация, единайсет души се присъединиха към
Реформаторското движение. Делото нарастваше и вестта на Реформацията
достигна и до някои други съседни села.
Братята в Тутукуди провеждаха богослужения в едно място под наем.
Въпреки финансовите ни ограничения, можахме да придобием парцел
земя, където можахме да издигнем един паметник за Господа. Сега, за да
осъществим желанието за изграждане на един молитвен дом, се нуждаем от
помощта на нашите Божии чада по целия свят.
Ето защо искрено апелираме към всички наши братя, сестри и приятели по
целия свят, които ценят вестта на Реформацията и живеят чрез нея, да бъдат
извънредно щедри в даренията си за изграждане на този проект. Апелираме
също за вашите сериозни молитви, така че този проект да може да бъде
осъществен за чест и слава на Бога.
„Върху всички, които вярват, Бог е поставил бремето за издигане на църкви
с изричната цел за обучаване на мъже и жени да използват поверените им
способности в полза на света, като използват средствата, които Той е дал на
заем, за Негова слава. Той е направил човешки същества Свои настойници.
Радостно и щедро те трябва да употребяват средствата, с които разполагат,
за напредъка на правдата и истината. Трябва да използват талантите, които
им е поверил, за изграждане на Неговото дело и разширяване на Неговото
царство.“ Медикъл министри, 315
Докато благодарим предварително на нашето световно тяло от братя
и сестри за отварянето на вашите сърца да дадете свободно и щедро за
изграждането на тази църква, ние също се молим, Господ да благослови
всички изобилно, че вашата съкровищница да бъде пълна и здравето ви
стабилно. Амин.
Вашите братя и сестри от Тутукуди
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Богаташът и Лазар
„Един ден бедните на блага в този свят, дълготърпеливи в страданието и уповаващи се на Бога, ще бъдат въздигнати много по-високо от
заемащите сега най-високите дадени им от света постове, но не живеещи според Божията воля.“ Христови притчи, с. 154
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 154 – 162 („Утвърдена е
голяма бездна“ )

Неделя

27 май

1. СЪДБАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ПРИ СМЪРТТА
а. Коя притча илюстрира истината, че бъдещето на една личност е
определено при смъртта според начина на живот? Обясни разликата между двамата мъже и кажи поуката, която можем да извлечем.
Лука 16:19-21

„В притчата за богаташа и Лазар Христос учи, че в този живот хората
решават вечната си съдба. През благодатния период Божията милост е
отправена към всяка една душа. Но ако пропиляват предоставените им
възможности поради себеугаждане, хората сами се отделят от изворите
на вечния живот. След живота им на земята няма да им бъде дадена
никаква друга благодат. Чрез избора си са утвърдили непреодолима пропаст между себе си и своя Бог.“ Христови притчи, с. 154
б. Какво накрая стана с двамата – просяка и богатия човек? Лука
16:22
„Дълго бе страдал беднякът търпеливо и безропотно. След време
умря и бе погребан. Нямаше кой да скърби за него, но чрез своето дълготърпение в страданието бе свидетелствал за Христос, издържал бе
изпита на своята вяра и след смъртта му ни е представен като принесен
от ангелите в лоното на Авраам.“ Христови притчи, с. 155, 156
Урок 9 2 юни 2018
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„И той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“ (Лука 16:31)

Понеделник

28 май

2. КОРЕГИРАНЕ НА ПОГРЕШНИ ПРЕДСТАВИ
а. Кое вярване, макар и погрешно, поддържано от мнозина от слушателите, Исус използва, за да предаде важни истини? Каква истина представя Исус в съдбата на богаташа? Лука 16:23, 24
„В тази притча Христос срещна народа на собствената му територия.
Мнозина от слушащите Го подкрепяха учението за съзнателното състояние между смъртта и възкресението на човека. Спасителят познаваше
мислите им и изказа притчата Си по такъв начин, че да вмъкне важни
истини, като си послужи с техните предубеждения. Изправи пред Своите
слушатели огледало, та оглеждайки се, да преценят доколко връзката
им с Бога е истинска. Христос използваше преобладаващото мнение, за
да изясни една истина, която желаеше да извести на всички. Човешката
стойност, внушаваше Той, не зависи от големината на богатството, защото цялото негово притежание му е поверено за кратко време от Господа.
Злоупотребата с тези дарове ще го постави по-долу и от най-бедния и
най-ограничения човек, който обаче обича Бога и се уповава на Него.“
Пак там, с. 156

б. Какво учи Библията относно състоянието на тялото и душата при
смъртта? Еклисиаст 9:5, 6; Псалм 146:2-4; Йоан 11:11
„Аз бивах често смущавана чрез опита да хармонирам моменталното
възнаграждение или наказанието на мъртвите с несъмненото събитие
на едно бъдещо възкресение или един идващ съд. Ако душата още при
смъртта си отиваше във вечното блаженство или вечна нищета, защо е
необходимо тогава едно възкресение на бедното разложено тяло?
Но тази нова и хубава вяра ми разясни причината защо вдъхновените писатели са говорили толкова много върху възкресението на телата.
Причината за това беше, че всичко, което е било, спи в гробовете. Аз
сега можах ясно да разбера неоснователността на нашия по-раншен
възглед по този въпрос.“ Живот и дела, с. 25
в. Какъв е отговорът на символичния Авраам на молбата на богаташа? Лука 16:25
„Какво са страданията в този настоящ живот сравнени с крайната
вечна тежина на слава!“ Знамения на времето, 10 декември 1885
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Вторник

29 май

3. БЛАГОПРИЯТНИЯТ СЛУЧАЙ ИЗГУБЕН ЗАВИНАГИ

„Сериозно е да се умре, но още по-сериозно е да се живее. Всяка мисъл, дума и дело на живота ни ще ни срещнат отново. Каквото направим
през благодатното време, това ще остане и за цялата вечност. Смъртта
води и до разпадане на тялото, но не прави никаква промяна в характера. Идването на Христос не променя характера ни, само го утвърждава
или запечатва такъв, какъвто е.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 459
б. Какво безпокойство, досега пренебрегнато, изрази богаташът?
Лука 16:27, 28 Оставил ли е Бог нещо не направено за осигуряване
на нашето спасение?
„С молбата си богаташът всъщност подчертаваше, че ако не се даде
допълнително потвърждение на братята му, те не биха се убедили. Искането му представляваше укор към Бога. Смисълът на думите му бе следният: Ако ме беше предупредил по-настоятелно, нямаше да съм тук. В
отговор на молбата му, Авраам в действителност му казва: Братята ти са
били достатъчно предупредени. Давана им е светлина, но те не пожелаха да я видят; истината им е била представена, но те не пожелаха да я
чуят.“ Христови притчи, с. 157
„Когато Бог даде Христос на нашия свят, Той даде цялото съкровище на небето в този едничък дар. Той нищо не задържа. Не можеше
да направи нищо повече от това, което беше направил, за да даде на
човеците покаяние. Нямаше задържани в резерв средства за тяхното
спасение.“ Ривю енд херълд, 17 ноември 1901
в. Като виждаме състоянието на този свят днес, кои отрезвяващи
мисли трябва да вземем под внимание? Яков 4:14; 2 Коринтяни 6:2
„Бог (…) търпи хората, докато последните възможности за довеждането им до покаяние се изчерпят. Но има граници на Неговото търпение.“
Ривю енд херълд, 17 септември 1901

„Ела сега, докато все още има благодат; ела с изповед, ела със съкрушено и умоляващо сърце и Господ ще ти прости изобилно. Не смей да
гледаш леко на още една възможност.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 345
Урок 9 2 юни 2018
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а. Каква допълнителна трудност беше изтъкната от Авраам в този
илюстративен разговор? Лука 16:26

Сряда

30 май

4. ПРЕДОСТАТЪЧНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕНЕБРЕГНАТО
а. Кое свидетелство еврейската нация отхвърли най-напред и кое
допълнително доказателство, каза Исус, че ще пренебрегнат? Лука
16:29-31; Йоан 5:46, 47
„Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне
някой, пак няма да се убедят“. Истинността на тези думи се потвърдиха
в историята на еврейската нация. Последното и най-възвишено чудо на
Христос бе възкресяването на Лазар от Витания след четиридневния му
престой в гроба. На евреите бе дадено това превъзходно потвърждение
за божествеността на Месия, но го отхвърлиха. Лазар се събуди от мъртвите и свидетелства пред тях, но те закоравиха сърцата си срещу всяко
доказателство и дори търсеха да отнемат живота Му (Йоан 12:9-11).“ Христови притчи, с. 157

б. Какви духовни благословения бяха дадени на евреите? Римляни
9:3-5 Колко много от тях бяха виновни за това как използваха благословенията си? Лука 12:21
„Когато Христос разказа притчата за богатия човек и бедния Лазар,
мнозина от евреите се намираха в окаяното положение на богаташа –
използваха Божиите блага за свое лично възвеличаване, като по този
начин се подготвяха за присъдата. „Претеглен си на везните и си бил
намерен недостатъчен“ (Дан. 5:27). Богаташът бе получил в изобилие
всякакви материални и духовни благословения, но отказа да сътруднича
на Бога при използването им.“ Пак там, с. 160
в. Как можем да бъдем в опасност да направим същата грешка?
Притчи 14:31; Захарий 7:10
„Ако Бог ни е дал много от благата на този свят, това не означава, че
можем егоистично да ги трупаме или че можем да пожелаем още повече,
но че можем свободно да даваме на онези, които не са така богато благословени. Нищо не освежава така духа, както даването радостно и от цяло
сърце от благословенията, които Бог така обилно ни е дал. Животът на
душата се съживява, виждайки така извършеното добро и от усещането
за съвестното използване на Господните блага.“ Ривю енд херълд, 27 май 1902
„Същият дух на саможертва, който извоюва спасение за нас, ще
обитава в сърцата на всички, които стават участници на небесния дар.“
Издигнете Го, с. 278
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Четвъртък

31 май

5. ОПОСНОСТ ОТ САМОУВЕРЕНОСТ

„Когато бедствието връхлетя Ерусалим, когато глад и страдания от
всякакъв вид сполетяха народа, те си спомниха Неговите думи и разбраха притчата. Сами си бяха навлекли страданието, отказвайки да пропуснат дадената от Бога светлина да стигне с лъчите до света.“ Христовите

притчи, с. 161

б. Каква подобна измама засяга лаодикииците? Откровение 3:16, 17
„И днес в света съществуват личности със своя правда. Те не са
нито лакомници, нито пияници или безверници, но желаят да живеят за
себе си, а не за Бога. Той не е в мислите им; затова са причислени към
невярващите. Ако им се дадеше възможност да влязат през портите на
Божия град, не биха имали право на дървото на живота, защото не приеха Божиите заповеди, когато им бяха изложени с всичките съответстващи условия. Не са служили на Бога в този свят; следователно не биха
Му служили и после. Такива хора не биха могли да живеят в Неговото
присъствие и биха предпочели всяко друго място пред небето.
Да се поучим от Христос означава да приемем Неговата благодат и Неговия характер. Но онези, които не оценяват и не използват скъпоценните
възможности и светите влияния, предоставени ми на земята, не са годни
да вземат участие в чистото небесно поклонение.“ Христови притчи, с. 162

Петък

1 юни

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

Какъв урок беше предаден в тази притча за двамата мъже?
Как отговорът на Авраам открива проблема на богаташа?
Какво съдържа молбата на богаташа относно неговите братя?
Какво учи тази притча относно настоящите благоприятни възможности?
Членовете на самодоволната църква не са невярващи. Защо тогава са класифицирани към невярващите?

Урок 9 2 юни 2018
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а. Каква самодоволна увереност беше подхранвана от облагодетелствания Божи народ във времето на Христос? Йоан 8:33 Как те разбраха Неговото предупреждение?

Урок 10

9 юни 2018 г.

Добрият самарянин
„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“ (Матей 5:7)
„С историята на добрия самарянин Христос описва картинно истинската религия. Той показва, че тя не се състои в системи, вероизповедания или обреди; а във вършене на добри дела, в живеене за благото на
другите, в истинско благочестие.“ Животът на Исус, с. 404
Препоръчвани четива: Христови притчи 236 – 245 (Кой е моят ближен); Мисли от планината на блаженствата, с. 29 – 31 (Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост)

Неделя

3 юни

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЕЧЕН ЖИВОТ
а. Как отговори Исус на въпроса на законника относно това как да
наследи вечен живот? Лука 10:25, 26
„Условията за спасение винаги са същите. Животът, вечният живот е
за всички, които се покоряват на Божия закон. Съвършеното покоряване,
изявено в мисли, думи и дела е така съществено сега, както когато законникът попита Христос: „Какво да правя, за да наследя вечен живот?“
Да мога да Го позная, с. 299

б. Кой закон спомена законникът и какво отговори Исус? Лука 10:27, 28
„Законникът не бе удовлетворен от позицията и делата на фарисеите. Той бе изследвал Писанията с желание да научи действителното им
значение и имаше жив интерес по въпроса. Ето защо съвсем искрено
запита: „Какво да направя?“ В отговора си за изискванията на закона не
използва множеството церемонии и обреди. На тях не придаваше значение, а представи двата велики принципа, на които се крепят целият
закон и пророците.“ Христови притчи, с. 236, 237
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Понеделник

4 юни

2. ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА НАШИЯ БЛИЖЕН
а. Какъв въпрос беше зададен по-късно от законника, който даде
повод Исус да каже една притча? Лука 10:29 Кой е нашият ближен
днес?
„Нашият ближен е всяка личност, която се нуждае от нашата помощ.
Нашият ближен е всяка душа, която е наранена и ударена от неприятеля. Нашият ближен е всеки, който е притежание на Бога. (…)
Наши ближни са не само нашите другари и специални приятели; не са
просто онези, които принадлежат към нашата църква или които мислят
като нас. Наши ближни са цялото човешко семейство. Ние трябва да
правим добро на всички хора и особено на онези, които са от верското
семейство. Ние трябва да покажем на целия свят какво означава да се
изпълнява Божия закон. Трябва да обичаме Бога върховно и нашия ближен както себе си.“ Моят живот днес, с. 232
б. Какво отношение имат мнозина днес, което показва, че не обичат
ближния си? На кого подражават те? Битие 4:9
„Прекалено много се проявява духът, изразен с думите „пазач ли съм
аз на брата си“. Ангелът каза: „Да, ТИ СИ пазач на брата си. Би трябвало да бдиш и да се грижиш за брата си, да се интересуваш от него,
да проявяваш дух на доброта и любов. Съединявайте се, съединявайте
се.“ Бог е определил човекът, да човекът да бъде сърдечен и честен,
непристорен, кротък, смирен и скромен. Такъв е небесният принцип. Бог
е наредил така. Но нещастният слаб човек е потърсил нещо различно –
иска да върви по своя си път и да се грижи за собствените си интереси.“
Свидетелства към църквата, т. 1, с. 106

в. Откъде знаем, че това не е божествено отношение? Римляни 14:7
„Всяка постъпка в живота ни повлиява на другите за добро или за зло.
Влиянието ни възвисява или принизява. То се чувства от хората, те
действат според него и в по-голяма или по-малка степен го възпроизвеждат.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 108
„Чрез нашето несъзнателно влияние, което упражняваме над другите, те могат да бъдат насърчени и укрепени или пък да се отдръпнат от
Христос и истината.“ Пътят към Христа, с. 123
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3. ИСТИНСКИЯТ БЛИЖЕН ОТКРИТ
а. Къде човекът от притчата попадна между крадци? Кой мина покрай пътя и го остави полумъртъв? Лука 10:30-32

„В пътуването си от Ерусалим до Ерихон пътникът трябваше да прекоси част от юдейската пустиня. Пътят водеше надолу в дива, скалиста
клисура, гъмжаща от разбойници и често бе сцена на насилие. Там се
намираше и мястото, където пътникът бе нападнат, ограбен и изоставен полумъртъв край пътя. Докато лежеше така, по пътя мина свещеник;
видя ранения и примрял човек да лежи облян в собствената си кръв, но
го остави, без да му окаже никаква помощ. Той „мина на отстрещната
страна“. Тогава се появи един левит. Обзет от любопитство към случилото се, той спря и погледна пострадалия. Знаеше задължението си, но
то не бе приятно. Как съжаляваше, че бе минал по този път и че срещна
нещастника. Бързо обаче стигна до решението, че случаят не го засяга и
също „мина на отстрещната страна.“ Христови притчи, с. 237, 238
б. Кой се смили над наранения човек и какво направи за него? Лука
10:33-35
„Двамата – и свещеникът, и левитът изповядваха благочестие, но
самарянинът показа, че е истински обърнат. За него извършеното не бе
по-приятно, отколкото за свещеника и левита, но с думи и дела потвърди, че е в хармония с Бога. (…)
Свещеникът и левитът пренебрегнаха самото дело, което Господ им
бе възложил, оставяйки един ненавиждан и презиран от тях самарянин
да окаже помощ на техен сънародник.“ Христови притчи, с. 238, 239
в. Кого призна законникът за истински ближен? Как отговори? Лука
10:36, 37

„В поучението законникът не намери нищо, което да разкритикува.
Предразсъдъците му към Христос се разсеяха, но не бе превъзмогнал
достатъчно първоначалната си неприязън, за да признае благородството на самарянина.“ Пак там, с. 238
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4. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДРЪЗСЪДЪК
а. Защо законникът отговори по този начин? Какво отношение имаха евреите към самаряните? Йоан 4:9; 8:48, 49
„Голямото различие между евреите и самаряните бе религиозното
несъгласие относно същността на истинското поклонение. Фарисеите не
виждаха нищо добро в самаряните и сипеха най-ожесточени обвинения
срещу тях. Взаимната неприязън между евреи и самаряни бе толкова
силна, че на самарянката ѝ се стори странно, когато Христос поиска от
нея вода.“ Пак там, с. 238, 239
б. Какъв беше Исусовият пример в служенето на онези, които бяха
от различни националности? Деяния 10:38 Какво можем да научим
от това поучение? Матей 23:8 (последната част)
„По време на земната Си служба Христос започна да разрушава
разделящата стена между евреи и езичници и да проповядва спасение
на цялото човечество. Макар че бе евреин, общуваше свободно със самаряните, без да се съобразява с фарисейските обичаи на евреите по
отношение на този презиран народ. Спеше под техните покриви, ядеше
на трапезата им, поучаваше по улиците им.“ Деяния на апостолите, с. 11
„Бог не зачита никакво национално, расово или кастово различие. Той е
Създателят на целия човешки род. По сътворение всички хора са от едно
семейство и всички са едно чрез изкуплението.“ Христови притчи, с. 242
в. Как учениците по-късно показаха, че са победили предразсъдъка си спрямо другите народи? Деяния 8:25; 17:24-27
„Така Христос се стараеше да предаде на учениците Си истината,
че в Божието царство няма териториални граници, нито класи, нито аристокрация, че ще трябва да отиват при всички народи, за да им занесат
вестта за любовта на спасителя. Но те много по-късно осъзнаха напълно, че Бог „е направил от една кръв всички човешки народи да живеят
по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена
и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха Го напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас“ (Деян.
17:26, 27).“ Деяния на апостолите, с. 11
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5. ПРОТЯГАНЕ НА РЪКА КЪМ ОНЕЗИ, КОИТО СА В НУЖДА
а. Какво иска Исус от нас да научим от притчата за добрия самарянин? Лука 10:36, 37; Римляни 12:20, 21
„Можем да твърдим, че сме Христови последователи, да претендираме, че знаем всяка истина в Божието слово, но ако във всекидневието
вярата ни не премине в дела, едва ли ближният ни ще стане по-добър.
Не сме ли на дело християни, изповядването ни може да е високо до
небето, но то няма да спаси нито самите нас, нито събратята ни. Един
праведен пример ще облагодетелства света много повече от всичките ни
претенции взети заедно.“ Христови притчи, с. 240
б. Как иска Той да помагаме на онези, които са около нас? Матей
7:12; 10:8
„Би трябвало да предусещаме тъгите, трудностите, скърбите на другите. Би трябвало да встъпим в радостите и грижите и на знатен, и на
нищ, и на богат, и на беден. „Даром сте приели – казва Христос, даром
давайте“ (Мат. 10:8). Всички около нас са клети, измъчени души, нуждаещи се от думи на съчувствие и дела на подпомагане.“ Пак там, с. 243
„Никога не трябва да минаваме покрай някоя страдаща душа, без да
се постараем да споделим с нея утехата, с която Бог ни е утешил. (…)
От верността ви към това дело зависи не само благоуспяването на
другите, но и собствената ви вечна участ.“ Христови притчи, с. 244

Петък

8 юни

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Докъде трябва да се простира послушанието ни към Божия закон?
Кой е нашият ближен? Какво е нашето задължение към него/
нея?
Свещеникът и левитът високо изповядваха вярата си. Какво
имаше самарянинът, което свещеникът и левитът нямаха?
Как Исус започна да събаря стените на предразсъдъка в Неговите дни?
Ако сме истински християни, как ще се стремим да помогнем на
нашите съчовеци?
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Кога да прощаваме

16 юни 2018 г.

„Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.“ (Матей 6:15)
„… Не може да оправдае един неумолим дух. Този, който е немилостив спрямо други, показва, че не е съучастник на Божията опрощаваща
благодат. В Божието прощение сърцето на съгрешилия е привлечено поблизо до великото сърце на Безкрайната Любов. Потокът на божественото състрадание протича в душата на грешника, а от него – и в душите на
други.“ Христови притчи, с. 148
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 143 – 149 (Мярката на прощението)

Неделя

10 юни

1. ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ДЪЛГОТЪРПЕЛИВИ
а. На кой урок Исус се опитваше да научи Петър относно гледището
му за прощение? Матей 18:21, 22
„Равините ограничаваха прощението до три пъти. Петър, съобразявайки се с учението на Христос, мислеше да го удължи до седем пъти –
число, символизиращо съвършенството. Но Христос учеше, че не трябва
никога да се уморяваме да прощаваме.“ Христови притчи, с. 143
б. Как трябва да се отнасяме към онези, които ни нараняват? Защо?
Лука 17:3; Галатяни 6:1
„Твърде често, когато многократно се извършат злини и злосторникът
признае грешката си, на засегнатия му дотяга все да прощава, защото си
мисли, че е правил това предостатъчно. (…)
Когато дойдат при теб, за да изповядат греховете, не трябва да
казваш: „Не вярвам, че са достатъчно смирени. Не мисля, че преживяват своята изповед. Какво право имаш да ги съдиш, като че ли можеш
да четеш в сърцето? (…) И не само седем пъти, а седемдесет пъти по
седем. Точно толкова често, колкото Господ се съгласява да ти прости.“
Христови притчи, с.142
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11 юни

2. ЕДИН ГОЛЯМ ДЪЛГ ОПРОСТЕН
а. В притчата за длъжниците каква щеше да бъде участта на един
служител, който дължеше голям дълг на царя си? Матей 18:23-25
б. Как отговори царят на молбата на служителя за милост? Матей
18:26, 27
„Дадената от този цар прошка представя божественото опрощение
на всеки грях. Христос е представен чрез царя, който покъртен от състрадание, прости дълга на служителя си. Човекът бе под проклятието на
нарушения закон. Не му бе възможно да се спаси сам и по тази причина Христос дойде на този свят, облече Своята божественост с човешко
естество и даде живота Си – Той, праведния - за неправедните. Отдаде
Себе Си за нашите грехове и на всяка душа предлага изкупление.“ Христови притчи, с. 144

в. Тъй като сме получили изобилно опрощение от Христос за собствените ни грехове, под какво задължение ни поставя това опрощение? 1 Йоаново 4:11; Матей 10:8
„Няма грехове, които (Бог) не ще прости във и чрез Господ Исус Христос. Това е единствената надежда на грешника и ако уповава с истинска
вяра, той е сигурен за опрощение, и то съвършено и свободно. Има само
едно средство, и то е достъпно за всеки, и чрез това средство богато и
изобилно опрощение очаква покаялата се, каеща се душа; и най-тайните
грехове са опростени.“ Вярата, чрез която живея, с. 102
„Ние самите дължим всичко на Божията безвъзмедна милост. Милостта в завета повели нашето осиновяване. Милостта, оказана ни от
Спасителя, извърши нашето изкупление, нашето новораждане и възвеличаването ни до качеството ни на наследници на Христос. Затова нека
и ние да проявяваме милост към другите.“ Христови притчи, с. 147
„Нищо не може да оправдае един неумолим дух. Този, който е немилостив спрямо други, показва, че не е съучастник на Божията опрощаваща благодат. В Божието прощение сърцето на съгрешилия е привлечено по-близо до великото сърце на безкрайната любов. Потокът на
божественото състрадание протича в душата на грешника, а от него – и
в душите на други. Нежността и милостта, която Христос прояви в собствения Си превъзходен живот, ще бъдат забелязани у съучастниците на
Неговата благодат.“ Христови притчи, с. 148
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3. ПОДХРАНВАНЕ НА НЕПРОСТИТЕЛЕН ДУХ
а. Как служителят, на когото беше опростено един твърде голям
дълг, се отнесе към един от своите съслужители, който му дължеше
една малка сума? Матей 18:28-30
„Когато в притчата длъжникът молеше за отсрочка с обещанието:
„Имай търпение към мен и ще ти платя всичко“, присъдата бе отменена.
Целият дълг бе изличен. И веднага след това му бе даден случай да последва примера на господаря си, опростил му целия дълг. Щом излезе,
той срещна един от своите служители, задлъжнял към него с малка сума.
На него му бяха опростени десет хиляди таланта; а неговият длъжник му
дължеше само сто пеняза. Но получилият такава милост се отнесе към
съработника си по съвсем различен начин. Неговият длъжник отправи
призив, подобен на този, който той самият отправи към царя, но резултатът не бе същият. Този, на когото така щедро бе простено, не бе милосърден и съчувствителен, не приложи оказаната към него милост в постъпката си към своя служител и отхвърли молбата за търпение.“ Пак там, с. 144
б. Какво направи царят, когато чу за тази немилостива постъпка?
Матей 18:31-34 На какъв урок ни учи тази притча?
„Този, който отказва да прости, отблъсква всяка надежда за прошка.“
Пак там, с. 145

в. Какъв образец на прощение ни остави Исус в собствения Си живот? 1 Петрово 2:23; Лука 23:34 Как ние често се проваляме в това
отношение?
„Ние ще се нуждаем да имаме Христовата любов, за да можем да не
подхранваме непростителен дух. Нека да не си мислим, че ако онези,
които са ни наранили, не изповядат лошите си дела, ние сме оправдани
да им откажем прощението си. Не трябва да трупаме огорченията си,
като ги държим в сърцата си, докато онзи, за когото мислим, че е виновен, не смири сърцето си с покаяние и изповед. (…) Макар и тежко да са
ни наранили, не трябва да таим огорченията си и да съчувстваме сами
на себе си за нараняването ни, но според както се надяваме да ни се
простят нашите престъпления против Бога, така трябва да прощаваме и
ние на онези, които са ни сторили зло.“ Синове и дъщери на Бога, с. 144
Урок 11 16 юни 2018
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4. УСЛОВИЕТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОПРОЩЕНИЕ
а. Какъв принцип за прощение представи Исус в молитвата, на която учеше учениците Си? Матей 6:12, 14, 15 Само как можем истинно
да се молим с тази молитва?
„Тук е зададено голямо благословение при условия. Ние самите казваме тези условия. Ние молим Божията милост към нас да бъде измерена чрез милостта, която ние оказваме към другите. Христос заявява, че
това е правилото, според което Господ ще се отнесе с нас: „Защото, ако
вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще
прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и
вашият Отец няма да прости вашите съгрешения“ (Мат. 6:14, 15). Удивителни условия! Но колко малко са разбрани те или взети под внимание!
Един от най-разпространените грехове и един, който е придружен с найгибелни резултати, е отдаването на един непрощателен дух. Колко много
подхранват ненавист или отмъщение и след това се прекланят пред Бога
и искат да бъдат опростени, както те прощават! Сигурно не са могли да
имат истинско чувство за важността на тази молитва, иначе не биха смели да я произнасят с устните си. Ние сме зависими от опрощаващата
милост на Бога всеки ден и всеки час, как тогава можем да подхранваме
горчивина и зломислие към нашите събратя грешници!“ Божията удивителна благодат, с. 328

б. Какво можем да очакваме, ако изявяваме един непрощателен дух
към другите и защо? Матей 6:15; 18:34, 35
„Не биваме опростени, защото прощаваме, а както прощаваме. Основата на всяко прощение се намира в незаслужената Божия любов, но
чрез своето отношение към другите показваме дали сме усвоили тази
любов. Затова Христос казва: „С каквато съдба съдите, с такава ще ви
съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери“ (Мат. 7:2).“ Христови притчи, с. 148, 149

в. Как можем да покажем към другите истинско прощение? Ефесяни 4:32
„Нека нежността и милостта, които Исус разкри в Собствения Си
скъпоценен живот, да ни бъдат пример за начина, по който трябва да се
отнасяме към нашите ближни.“ Моят живот днес, с. 235
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5. ЛЮБОВ, ВДЪХНОВЯВАЩА ПРОЩЕНИЕ
а. Каква размяна направи Христос заради нас? 1 Петрово 3:18
„Христос бе третиран така, както ние заслужавахме, за да бъдем ние
третирани така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове,
в които нямаше никакъв дял, за да се оправдаем ние чрез Неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понесе нашата смърт, за да получим ние Неговия живот. „С Неговите рани ние се изцелихме“ (Ис. 53:5).“
Животът на Исус, с. 12

б. Какво иска Той от нас да даваме в замяна? Йоан 13:34
„Често сте имали нужда от Исусовото прощение; постоянно сте се
уповавали на Неговото съчувствие и любов. Не сте ли пренебрегвали
често случаите, в които е било необходимо вие да проявявате към другите духа, който е бил проявяван към вас?! Чувствали ли сте загриженост
за онзи, който е дръзвал да върви по забранени пътища? Увещавали ли
сте го любезно? Плакали ли сте за него и молили ли сте се за него и с
него? Показвали ли сте му с нежни думи приятелско отношение – че го
обичате и желаете той да не изгуби спасението?“ Свидетелства към църк-

вата, т. 5, с. 602, 603

Петък

15 юни

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

Какво трябва да бъде нашето отношение, когато брат или сестра
ни нарани няколко пъти и след това каже, че съжалява?
Какво трябва да се научим да търпим у другите? Ако не успеем
да понасяме нашите братя и сестри, какво говори това за нас?
Какво трябва да направим, ако онези, които са ни наранили, не
изповядат това, което са направили? Защо?
Какво ни липсва, когато не успяваме да простим на другите?
Как можем да проявим Христовото състрадание и прощение
към онези, които са се отделили?
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Делата говорят по-силно от думите
„По-добре да се не обричаш, отколкото да се обречеш и да не изпълниш.“ (Еклисиаст 5:5)
„Когато дойде повикът: „Иди и работи днес на лозето“, не отхвърляйте
поканата. „Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си“
(Евр. 4:7). Опасно е всяко отлагане да се покорим, защото може никога
повече да не чуем поканата.“ Христови притчи, с. 169
Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 163 – 171 (Думи и дела)

Неделя

17 юни

1. ВЪПРОС ОТ АВТОРИТЕТИ
а. Какъв въпрос зададоха на Исус главните свещеници и старейшини? Матей 21:23
„Началниците (на Израел) имаха пред себе си доказателства за Неговото месийство. Този път те решиха да не искат вече от Него знак за Неговия авторитет, а да изтръгнат някакво признание или заявление, чрез
което да Го осъдят. (…)
Те се надяваха Той да каже, че властта Му е от Бога. Такова едно твърдение те щяха да отрекат.“ Животът на Исус, с. 482
б. В замяна на това какъв въпрос Христос им постави и какъв отговор получи? Матей 21:24 – 27

„В спора Си с равините Христос нямаше за цел да унижи противниците Си. Той не се зарадва, когато изпаднаха в трудно положение. Той
имаше да предаде един важен урок. Враговете Си Той усмиряваше, като
ги оставяше да се оплитат в мрежата, която те поставяха за Него. Незнанието си, което признаха по отношение характера на Йоановото кръщение, Му даде повод да говори. Той използва този случай, като им изложи
тяхното истинско състояние и прибави още едно предупреждение към
многото, които вече им бе дал.“ Животът на Исус, с. 483
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Понеделник

18 юни

2. ПРИТЧАТА ЗА ДВАМАТА СИНОВЕ
а. Чрез каква притча Христос откри тайните на сърцата на главните
свещеници и старейшини? Матей 21:28-31 (първата част)
б. Кой беше по-близо до Божието царство, отколкото управителите
сред евреите? Матей 21:31 (последната част), 32

„Не постиганите от нас големи резултати, а мотивите, с които работим, имат значение за Бога. Той оценява добротата и верността повече
от количеството свършена работа.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 413
в. Как можем да бъдем като по-големия син в притчата за двамата
синове? 1 Йоаново 3:7; Яков 4:17

„Мнозина днес твърдят, че се покоряват на Божиите заповеди, но
в сърцата им липсва Божията любов, готова да се излее към другите.
Христос ги призовава да се съединят с Него в делото Му за спасение
на света, но те се задоволяват с думите: „Ще отида, господине“ и не
отиват. (…)
Привидно заявяват, че са Божии деца, но животът и характерът им
говорят за липса на връзка с Него. Волята им не е предадена на Създателя. Животът им е една лъжа.
Готови са да изпълнят обещанието за послушание, стига то да
не изисква жертва; но ако е нужно себеотрицание и самопожертвователност, видят ли да се издига кръстът, веднага се отдръпват. Така
убеждението за дълга изчезва, а познатото престъпване на Божиите
заповеди става навик. Слухът може да чува Божието слово, но духовните сили на възприятието са замрели. Сърцето закоравява, съвестта
се притъпява.
Не мислете, че ако не проявявате категорична враждебност към Христос, Му служите. Така мамим собствените си души. Чрез отказа да раздадем даденото ни от Създателя – било то време, средства или нещо
друго от поверените ни за да ги използваме в служенето Му дарове, ние
работим срещу Него.“ Христови притчи, с. 167, 168
Урок 12 23 юни 2018
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Вторник

19 юни

3. ПРИЕЛИ ЛИ СМЕ ПОКАНАТА?
а. Чрез коя покана на Спасителя мнозина ще бъдат изпитани? Матей 21:28
„В заповедта: „Иди и работи днес на лозето“ изпитът по искреност се
поднася на всяка душа. Ще бъдат ли делата така добри както и думите?
Ще използва ли призованият цялото си знание, работейки предано, безкористно за Собственика на лозето?“ Христови притчи, с. 169
б. Каква работа има Господ за всеки от нас да извършим? Какво
включва тази работа? 2 Петрово 1:2 – 7

„Ако обработваш предано лозето на душата си, Бог те превръща в
Свой съработник и ще трябва да вършиш едно дело не само за себе
си, но и за други. Представяйки църквата като лозе, Христос не учи, че
трябва да ограничим симпатиите и действията си до своите собствени
членове. Господното лозе трябва да се уголемява и да се разпростира
по всички части на земята. Получим ли Божието наставление и благодат,
би трябвало да споделим с други познанието за грижата по скъпоценните растения. Така можем да разширим Господното лозе. Бог бди за потвърждение на нашата вяра, любов и търпение.“ Христови притчи, с. 170
в. Кой е нашият велик пример в извършването на тази работа?
Псалм 40:8
„Вгледайте се в живота на Христос. Начело на човечеството, в служба
на Своя Отец, Той е пример за това, което всеки син може и би трябвало
да бъде. Днес Всевишният изисква от човешките същества проявеното
от Сина послушание. Христос служеше на Своя Отец с любов, доброволно и свободно. „Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля;
- обяви Той. – Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми“ (Пс. 40:8). Не смяташе никоя жертва за твърде голяма, никое усилие за твърде тежко, за
да завърши делото, за което дойде. На дванайсетгодишна възраст Той
каза: „Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?“
(Лука 2:49) Бе чул повика и бе поел делото. „Моята храна е да върша
волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да върша Неговата работа“ (Йоан
4:34).“ Христови притчи, с. 170
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4. ПОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТИ В НЕГОВА СЛУЖБА
а. До каква степен Господ иска да Му се предадем, когато работим
за Него? 1 Солунци 5:23
„В цялото ни служене се изисква пълно себеотдаване. Най-малкото
задължение, извършено с искреност и себезабрава, е по-угодно на Бога
от най-великото, но опетнено с егоизъм, дело. Той гледа да види колко
от Христовия дух подхранваме и доколко делата ни разкриват образа
Му. Гледа повече на любовта и верността, които проявяваме в делата
си, отколкото на количеството свършена работа.“ Христови притчи, с. 254
„Този, който истински обича и с бои от Бога, борейки се целенасочено
да върши Неговата воля, ще постави своите тяло, ум, сърце, душа, сила
в служба на Бога. (…) Онези, които са решили да правят Божията воля
своя собствена, трябва да служат и угаждат на Бога във всичко.“ В небесните места, с. 190

б. Кога Господ е напълно удовлетворен? Марк 1:11; Йоан 8:29; 14:21;
15:10

„Не бива да се покоряваме на заповедите просто, за да осигурим
небето, но да угодим на Този, Който умря, за да спаси грешници от наказанието за престъпването на закона на Отец. (…) Жалко е решението да
се следва Христос колкото се може по-надалеч, рискувайки така близо
до ръба на гибелта, колкото е възможно без да паднем.“ Триумфиращият

Христос, с. 77

„Във всяка фаза от развитието си вие трябва да сте угодни на Бога.
Това можете да сторите така както Енох угоди на Бога чрез живот в една
извратена епоха. А в наши дни има Еноховци.“ Христови притчи, с. 202, 203
в. Кой вид служба е мерзост за Бога? Матей 15:8, 9
„Някои, които твърдят, че обичат Исус, са измамници и цялата им
религия е служба само на думи. Тя не преобразява характера. Тя не разкрива вътрешната работа на благодатта. Те не показват, че постоянно са
се учили в училището на Христос на кротост и смирение по сърце. Не
показват чрез живот или характер, че носят Христовото иго или вдигат
Христовото бреме. Те не достигат дадения им от Божието слово стандарт, а човешки стандарт.“ Този ден с Бога, с. 299
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Четвъртък

21 юни

5. БЛАГОСЛОВЕНИЯТА ОТ ЕДНО ПЪЛНО ПРЕДАВАНЕ
а. Какви удивителни обещания са дадени на онези, които служат
на Господа в действителност и в истина? Йоан 14:23; Матей 7:24, 25

„За служещите Му предано Господ казва: „Тези ще бъдат Мои (…)
Да! избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи“
(Мал. 3:17).“ Христови притчи, с. 170
„Докато се доверяваме на спасителната сила на Христос, всичките
изкуства и хитрости на падналото множество нищо не могат да направят,
за да ни навредят. Небесните ангели са постоянно с нас, ръководейки и
закриляйки ни. Бог е наредил да имаме Неговата спасителна сила с нас,
за да ни дава възможност да вършим всичко по Неговата воля. Нека се
хванем за обещанията и да ги съхраняваме всеки момент. Нека вярваме,
че Бог възнамерява точно каквото казва. (…) Като се хванем за силата,
направена така достъпна за нас, получаваме надежда, така силна че можем да разчитаме напълно на Божиите обещания; и улавяйки се за възможностите, които има в Христос, ставаме синове и дъщери на Бога. (…)
На човека е дадена привилегията да стане наследник на Бога и сънаследник с Христос. На онези, които са били така възвисени, са разкрити неизследимите Христови богатства, които са хиляди пъти по-ценни
отколкото богатствата на света. Така чрез заслугите на Исус Христос,
ограниченият човек е издигнат до общение с Бога и с Неговия мил Син.“
В небесните места, с. 32

Петък

22 юни

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

68

Докато Христос не възнамеряваше да унижи равините, каква
беше целта на отговора Му на тях?
Кое ни кара да се отдръпнем от службата за Христос, както поголемия син от притчата за двамата братя?
Как можем да следваме Христовия пример на послушание, когато беше на тази земя?
Само как можем да бъдем изпълнители на Словото, а не като
онези, които служат само на думи?
Какво е възможно за нас, като се уповаваме на Божията спасителна сила?
Урок 12 23 юни 2018
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Посрещане на младоженеца
„Бдете, прочее, защото не знаете кога ще дойде господарят на
къщата (…) да не би като дойде неочаквано, да ви намери заспали.“
(Лука 13:35, 36)
„В моменти на криза се разкрива характерът. Когато решителният глас
прогласи в полунощ: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете“ и спящите девици бяха събудени от дрямката си, стана ясно кои се
бяха приготвили за такава случайност. И двете групи бяха изненадани,
но едната бе подготвена за събитието, докато другата – не.“ Христови
притчи, с. 259

Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 255 – 263 („Да посрещнат
младоженеца“)

Неделя

24 юни

1. ЕДНА ПРИТЧА ЗА НАС ДНЕС
а. С какво Исус сравни небесното царство? Матей 25:1, 2
„Христос седи с учениците Си на Елионския хълм. Слънцето е залязло зад планините и небесата са обагрени със сенките на вечерта. Ясно
се вижда един осветен блестящо като за празник дом. Светлината струи
от отворите и една нетърпелива група чака, с което показва, че скоро
трябва да се появи сватбена процесия. (…)
Докато Христос наблюдаваше лицата, които чакаха младоженеца,
разказа на учениците Си историята на десетте девици, илюстрирайки
чрез нея опитността, която църквата ще преживее непосредствено преди Неговото второ идване.
Двете групи девици представляват двете групи вярващи, изповядващи, че очакват връщането на своя Господ. Наречени са девици, понеже
изповядват чистата вяра.“ Христови притчи, с. 255, 256, 257
б. Каква беше разликата между разумните и неразумните девици?
Матей 25:3, 4
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Понеделник

25 юни

2. НЕ СПЕТЕ КАКТО ДРУГИТЕ
а. Какво събуди спящите девици? Матей 25:5, 6 Как беше повторена
тяхната опитност от Божия народ в 1844 г.?
„Чрез забавянето на младоженеца се представя отминаването на
времето, в което беше очакван Господ, разочарованието и привидното
забавяне. В това време на неизвестност вярата на повърхностно вярващите и на полуутвърдените започна бързо да намалява и ревността им
отпадна. Онези обаче, чиято вяра се основаваше върху лично познаване
на Библията, имаха една скала под нозете си, която вълните на разочарованието не можеха да разбият.“ Великата борба, с. 323
б. Какво предупреждение ни дава Бог относно времето, в което живеем? Лука 21:36; 1 Петрово 4:7
„Всичко, което имаме да правим, е този един ден. Днес трябва да
бъдем предани на нашата вяра. Днес трябва да обичаме Бога с цялото
си сърце и ближния си както себе си. Днес трябва да се съпротивим на
изкушенията на неприятеля и чрез Христовата благодат да получим победата. Така ще бдим и чакаме за Христовото идване. Всеки ден трябва
да живеем така, като че знаем, че това ще бъде последният ни ден на
тази земя. Ако знаехме, че Христос ще дойде утре, не бихме ли били изпълнени днес с всички любезни думи, с всички безкористни дела, които
можехме?“ В небесните места, с. 355
в. Какво можем да направим, за да се събудим от нашето спящо
състояние? Римляни 13:11-14
„Трябва да бъдем в молитва, ако искаме да растем в божествения живот. Когато вестта на истината се проповядва за първи път, колко много
се молихме. Колко често се чуваше гласът на посредничеството – в стаичката, в плевнята, в градината, на полето. Често пъти прекарвахме цели
часове в сериозна молитва – двама или трима, изискващи обещанието.
Често пъти се чуваше плач, а след това благодарствен глас в хвалебна
песен. Сега Божият ден е много по-близо, отколкото когато за първи път
повярвахме, и трябва да бъдем много по-сериозни, много по-ревностни и
пламенни, отколкото в онези ранни дни. Опасностите, през които преминаваме сега, са по-големи, отколкото тогава. Душите на хората са много
по-закоравели. Трябва днес да бъдем пропити от Христовия Дух и да не
си почиваме, докато не Го получим.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 156
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3. НУЖДАТА ОТ МАСЛО
а. Какво стана, когато девиците се събудиха и отидоха да приготвят
лампите си? Матей 25:7-9

„Десетте девици от притчата едновременно излизат да посрещнат
младоженеца. И десетте имат светилници и съдове за масло. Известно
време не се е забелязвала никаква разлика между тях. Всички имат познание от Писанията. Всички са чули вестта за близкото Христово приближаване и уверено очакват неговата поява. Но както е в притчата, така
е и сега. Настъпва време на чакане; вярата се изпитва; и когато се чува
викът: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете“, мнозина са
неподготвени. Нямат масло в съдовете със светилниците си. Лишени са
от Светия Дух.“ Христови притчи, с. 257
б. Какво е представено чрез лампите и маслото в притчата? Псалм
119:105; Захарий 4:1-6 Какво означава да бъдеш лишен от Светия
Дух?

„Без Божия Дух познанието на Неговото слово няма стойност. Без
Светия Дух теорията на истината не може да съживи душата, нито пък
да освети сърцето. Може да сме запознати със заповедите и обещанията на Библията, но ако чрез Божия Дух истината не проникне в сърцето,
характерът няма да се преобрази.“ Пак там, с. 258
в. Как днес бихте описали неразумните девици? 2 Тимотей 3:5; Откровение 3:17
„Лицата, представени чрез неразумните девици, не са лицемери. Те
уважават истината, застъпвали са се за нея, привлечени са към вярващите, но не са се предали на действието на Светия Дух. Не са паднали
върху канарата Исус Христос и не са позволили да бъде съкрушено старото им естество. (…) Те не познават Бога. Не са изследвали характера
Му, не са поддържали общение с Него; затова не знаят как да Му се
доверят, какво да направят, за да гледат на Него и да живеят. Тяхното
поклонение се изражда в една празна форма.“ Пак там
Урок 13 30 юни 2018
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Вторник

Сряда

27 юни

4. ОПРАВДАВАНЕ ЗА НАШИТЕ НЕДОСТАТЪЦИА
а. Какво стана, докато неразумните девици се бяха отделили от разумните, за да купят масло за светилниците си? Матей 25:10
„Десетте девици бдят в залеза на историята на тази земя. Всички
твърдят, че са християни. Всички са били призвани, получили са име и
притежават светилник, а и всички изповядват, че служат на Бога. Видимо всички очакват Христовото явление. Но пет са неподготвени. Пет ще
бъдат изненадани и смаяни, когато се намерят извън празничната зала.“
Пак там, с. 259

„Пробуждането, причинено от вика: „Ето, младоженецът!“ не ще може
да ни приготви да го посрещнем. Тогава ще бъде твърде късно да вземем
лампите си и да отидем да ги напълним. Не е възможно да изключим
Христос от живота си тук на земята и да бъдем готови да се радваме на
общение с Него в небето.“ Пак там 260
б. Какво молеха неразумните девици да направи господарят? Матей
25:11, 12
в. Как реагираме често, когато пренебрегнем Бога, вместо да признаем нашите грехове и грешки? Какво направи Саул и какъв беше
отговорът на Самуил? 1 Царе 15:18-22

„Няма време да се оправдаваме и виним други за нашето отстъпление. Няма време сега да ласкаем душата, че ако обстоятелствата са
били по-благоприятни, колко по-добре, колко по-лесно би било за нас
да вършим Божиите работи. Дори трябва да кажем на онези, които твърдят, че вярват в Христос, че трябва да престанат да дразнят Бога чрез
греховни извинения.
Исус се е погрижил за всяка непредвидена ситуация. Ако те ходят,
където Той води по пътя, Той ще прави неравните места лесни. Той, със
Своя опит, ще създаде атмосфера за душата. Той затваря вратата и довежда душата в уединение с Бога, а нуждаещата се душа трябва да забрави всички и всичко, освен Бога. Сатана ще му говори, но да говори
високо на Бога и Той ще отблъсне пъклената сянка на Сатана. Със смирени, покорни, благодарни сърца те ще излязат и кажат: „Твоята благост
ме е направила велик.“ Ръкописи, т. ХII, с. 336
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5. ПРИЗИВЪТ ЗА ДНЕС
а. Какъв призив има Бог за нас днес? Какво обещава заедно с призива? Малахия 3:7 (последната част); Исая 44:22; 55:7

„О, любов, удивителна Божия любов! При всичкото ни равнодушие
и грехове, Той казва: „Върни се при Мене и ще се върна при тебе, и ще
изцеля всичките ти отстъпления.“ Нашето високо призвание, с. 352
„Онези, които сега ще търсят Господа сериозно, като смирят сърцата
си и изоставят греховете си, ще бъдат пригодени чрез освещението на
истината да се обединят с членовете на небесното семейство и ще видят
Царя в красотата Му.“ Този ден с Бога, с. 248
б. Като се вслушаме в призива, каква вест ни дава той да прогласим
на света? Исая 40:9
„Когато разнасяме по света последните лъчи на благодатната светлина и последната вест на милост, ние всъщност разкриваме любвеобилния характер на Бога. Божиите чада са призвани да изявят Неговата слава. Собственият им живот и характер трябва да свидетелства за онова,
което Божията благодат е извършила в тях.
Светлината на Слънцето на правдата трябва да просияе в добри дела
– в думи на истина и постъпки на святост.“ Христови притчи, с. 261

Петък

29 юни

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

Кой е представен чрез двете класи девици и защо са наречени
девици?
Какво можем да направим в това време на очакване и бдене, за
да се приготвим за скорошното идване на Исус?
Каква работа върши Светият Дух в живота на тези, които са като
разумните девици?
Вместо да обвиняваме обстоятелствата за нашите дефекти в характера, какво можем да направим вместо това?
Как може Бог да ни употреби, за да даде последната вест на милост към света?

Урок 13 30 юни 2018
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Четвъртък

ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
АПРИЛ
7 -19:59 ч.
14 - 20:07
21 - 20:15
28 - 20:23

МАЙ
5 - 20:31 ч.
12 - 20:39
19 - 20:46
26 - 20:53

ЮНИ
2 - 20:58 ч.
9 - 21:03
16 - 21:06
23 - 21:08
30 - 21:08

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, 7 юли 2018 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 изучаваме книгата
„Спасен единствено по благодат“ от Д. Силва и Й. Круз

.

7
14
21
28

АПРИЛ
гл. 1 Христовото евангелие
гл. 2 Условието за вечен живот
гл. 3 Божият закон е непроменим
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

стр.

8 - 14
16 - 21
22 - 31

5
12
19
26

МАЙ
гл. 4. Положението на човешкото същество
гл. 5. Съвършенството на двете естества
гл. 5. Продължение
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

32 - 41
42 - 50
51 - 57

2
9
16
23
30

ЮНИ
гл. 6. Единственият превъзходен
гл. 7 Голготският кръст
гл. 8. Съвършен в Исус Христос
гл. 9 Силата на Божието слово
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

58 - 69
70 - 78
80 - 86
88 - 93
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АПРИЛ
Дата

1
2
3
4
5
6
7

76

Ден

Сутрешно богослужение

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 4:22-27
Псалм 145:15-20
Йоан 3:1-7
Еклисиаст 2:4-6, 10,11
Наум 1:7
1 Коринтяни 5:7-8
Псалм 100

Вечерно богослужение

Римляни 8:38, 39
1 Йоаново 3:21-24
Псалм 86:1-8
Деяния 1:9-8
Псалм 18:28, 30, 31
Молитвен час
Залез: 19:59 ч

8
9
10
11
12
13
14

Неделя
Псалм 84:11
Понеделник Римляни 8:26-28
Вторник
Лука 21:33-36
Сряда
Псалм 5:1-5
Четвъртък
Второз. 31:8
Петък
Колосяни 1:9-13
Събота
Исая 60:1-5

Лука 24:28-32
Псалм 94:17-19, 22
Исая 51:16
Матей 27:37-44
Римляни 8:16-18
Молитвен час
Залез: 20:07 ч

15
16
17
18
19
20
21

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 143:8-10
Притчи 4:23
Лука 12:15-21
Псалм 139:23, 24
Второз. 31:11-13
Исая 48:17, 18
1 Летописи 16:29-36

Йоил 2:23, 28-32
2 Коринтяни 4:16-18
Псалм 119:148, 149
1 Царе 7:12
Филипяни 3:17-21
Молитвен час
Залез: 20:15 ч

22
23
24
25
26
27
28

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Матей 6:19-21
Притчи 4:23-27
Исая 33:2
Псалм 27:8, 9
2Летописи 27:6
Лука 11:5-10
Исая 42:6, 7

Исая 59:1, 2, 20
Езекиил 14:19-22
Псалм 149:1,2,4,5
Йоан 1:1-5
2 Тимотей 4:3-5
Молитвен час
Залез: 20:23 ч

29
30

Неделя
Понеделник

Псалм 119:145 - 147
Притчи 16:1-3

Псалм 119:148, 149
Матей 9:35-37

МАЙ
Дата

Ден

Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

1
2
3
4
5

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Второз. 11:16, 18, 19
Филипяни 4:4-7
Матей 25:34-40
2 Коринтяни 5:9, 10
Евреи 4:1-4

Притчи 3:21-26
Псалм 27:13, 14
2 Коринтяни 13:5
Молитвен час
Залез: 20:31 ч

6
7
8
9
10
11
12

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 34:8-10
Притчи 16:1-3
Йоан 12:35,36
Второз. 10:20, 21
1 Царе 2:2, 3
Марк 12:28-33
Евреи 13:13-17

1 Йоаново 3:1-3
Псалм 17:3
Агей 1:5-7,9,10
Матей 25:41
1 Петрово 2:9
Молитвен час
Залез: 20:39 ч

13
14
15
16
17
18
19

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 13:8-10
Римляни 13:11-14
Притчи 16:17
Матей 7:7-12
Второз. 8:11-14,17,18
2 Коринтяни 5:9, 10
Софония 3:16, 19

Псалм 90:9, 12
Авакум 2:13, 14
Еремия 14:19-22
Псалм 24:3-5
Исая 49:13-16
Молитвен час
Залез: 20:46 ч

20
21
22
23
24
25
26

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Филипяни 4:1-7
Неемия 9:19-21
Псалм 18:1-6
Матей 16:24-27
1 Петрово 5:5-9
Лука 6:44, 45
Йоан 6:65-69

2 Коринтяни 7:1
Авакум 2:1-4
2 Тимотей 3:13-17
Исая 34:7, 8, 10
Молитвен час
Залез: 20:53 ч

27
28
29
30
31

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Яков 1:17-20
Псалм 90:16, 17
Второз. 8:5-7
1 Летописи 4:10
Притчи 15:16, 33

Филипяни 3:7-9
Матей 5:43-46
Псалм 43:5
Деяния 1:7, 8
Йоан 7:37 ,38

1 Петрово 4:7
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МАЙ
Дата

Ден

1
2

Петък
Събота

Матей 5:13-16
Исая 62:1-3

Молитвен час
Залез: 20:58 ч

3
4
5
6
7
8
9

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 40:4, 5, 16
2Летописи 32:7, 8
Псалм 3:3, 8
Притчи 21:30, 31
Лука 6:31-33, 36
Агей 1:5, 6, 7, 9
Псалм 43:3, 4

Исая 32:17
Марк 6:46-51
Матей 28:18-20
2 Солунци 1:11, 12
Юда ст. 20, 21, 24, 25
Молитвен час
Залез: 21:03 ч

10
11
12
13
14
15
16

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 127:1, 2
Притчи 16:20
Псалм 50:14-17
Еремия 10:23, 24
Йоан 12:15-21
Исая 41:8-10, 14

Яков 1:17-20

Йоан 8:34-36
Езекиил 36:25, 31, 32
Евреи 4:15, 16
1 Тимотей 4:12
2 Солун. 1:11, 12
Молитвен час
Залез : 21:06

17
18
19
20
21
22
23

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 146:5
Лука 1:35-37
Псалм 143:8
1 Петрово 4:12, 13
1 Летописи 5:19, 20
Левит 20:23, 26
Осия 6:1-3, 6

Псалм 119:145-149
Римляни 1:16, 17
Тит 3:8, 9
Псалм 41:1-3
Йоан 15:12-17
Молитвен час
Залез: 21:08 ч

24
25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 2:17-24
Псалм 90:14-17
Матей 11:12
Псалм 51:6, 7
Филип. 4:11-13,19,20
Лука 8:16-18
Йоан 4:23, 24

Филип. 3:13, 17
Исая 40:28-31
Амос 4:11, 12
Исая 49:14-16
4 Царе 17:38-41
Молитвен час
Залез: 21:08 ч
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Сутрешно богослужение

Вечерно богослужение

79

Дарения от
първата събота

7 април

за санаториум
във Венецуела
(с. 6)

5 май

за мисиите по света
(с. 27)

2 юни

за молитвен дом
в Тутукуди, Индия
(с. 48)
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