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      Съботните библейски уроци, една програма за всекидневно изучава-
не, са основани единствено върху Библията и Духа на пророчеството, без 
допълнителни коментари. Забележките са по възможност толкова кратки, 
колкото да предадат накратко известни мисли. В някои случаи са поставе-
ни скоби за осигуряване на яснота, подходящ контекст и гладка четливост. 
Изучаването на посочените в началото на всеки урок четива от Духа на 
пророчеството се препоръчват настойчиво.
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      ПРЕДИСЛОВИЕ
            „Нашият небесен Баща чака да ни дари с пълнотата на своето благосло-
вение. Наша привилегия е да пием с големи глътки от извора на безпрецедент-
ната любов. Колко чудно е тогава, че ние се молим толкова малко. Бог е готов 
и желае да послуша искрената молитва и на най-скромното от неговите деца, 
и все пак се проявява такава неохота от наша страна да изявяваме нуждите 
си пред Бога. Какво могат да си помислят небесните ангели за бедните без-
помощни и изложени на изкушение човешки същества, когато Божието сърце 
копнее за тях и е готово да им даде много повече, отколкото могат да поискат 
или да помислят, а те в същото време се молят толкова малко  и имат толкова 
малко вяра? (…)
      Тъмнината на лукавия обкръжава онези, които пренебрегват молитвата. 
Пошушнатите от неприятел изкушения ги прелъгват да съгрешат; и всичко ста-
ва, защото те не се възползват от привилегията, която Бог им е дал в лицето 
на молитвата. Защо Божиите синове и дъщери имат толкова малко желание 
за молитва, след като молитвата е ключът в ръцете на вярата, който отключ-
ва небесната съкровищница, където се съхраняват несметните богатства на 
Всемогъщия? Без непрестанна молитва и усърдно бдение ние сме в опасност 
да станем небрежни и да се отклоним от правия път. Противникът се стреми 
постоянно да поставя пречки по пътя към престола на благодатта, за да не 
можем чрез сериозна молитва и вяра да получим благодат и сила, с която да 
се противопоставим на изкушението.“ Пътят към Христа, с. 96, 97
      Каква велика привилегия имаме да отидем при Бога, нашия Баща, чрез мо-
литва. Понякога може да не можем да коленичим и да Му се помолим офици-
ално, но все още можем да разговаряме с Него. Той, който знае как да ни даде 
изобилно от всичко повече, отколкото можем да поискаме или мислим, ще чуе 
и ще отговори на молитвите ни не винаги както желаем, но както Той вижда за 
най-добре. Като направим молитвата приоритет  постоянен навик, ще се обръ-
щаме към него за ръководство така естествено, както растението се обръща 
към слънцето. „Всяка искрена молитва бива приета. Той не отблъсква нито 
една душа, чието сърце е съкрушено. Сред песнопенията на небесните хорове 
Бог долавя и най-слабия човешки глас. Когато  в тайната си стаичка  откривам 
пред Бога сърдечните си  копнежи, когато крачейки по своя път тихо се молим, 
думите ни се въздигат до трона на всемогъщия Господар.  Никое човешко око 
не долавя тези стонове, нищо не се изгубва в пространството, а биват забе-
лязани сред суетата на  деня. Нищо не може да задуши копнежа на душата. 
Той се издига над уличната шумотевица и трескавото суетене на тълпата, за 
да достигне небесните дворове. Ние говорим на Бога и Той слуша молитвите 
ни.“ Христови притчи, с. 102
       Бог да ни помогне, изучавайки тези уроци през това тримесечие, да се 
научим повече да се доверяваме на нашия небесен Баща и да имаме непре-
къснато общение с Него!
                          Съботно-училищен отдел при Генералната конференция
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Дарения от първата събота
за медиините отдели в Молдова

 и  Източноевропейската уния
    
    „Идете, прочее, научете всичките 
нар оди и кръщавайте ги в името на 
Отец, Сина и Светия Дух, като ги учите 
да пазят всичко, което съм ви заповя-
дал.“ (Мат. 28:19, 20)
     Вземайки под внимание поръката на Исус, църквите в Молдова и 
Украйна приеха, че евангелието трябва да бъде проповядвано чрез 
всички средства, които са наше разположение. Днес живеем в свят, 
където интернет и електронните медии са станали главния източник 
на информация за мнозина в нашия регион.
    Приемайки тази реалност, на 17.09.2012 г. едно малко студио за-
почна работата си в Чисинау, Молдова. Тук записвахме видеа, които 
след това бяха публикувани в интернет. През този период бяха за-
писани повече от 650 видеа на румънски и руски език. Руският беше 
избран като главен, тъй като той е най-широко разпространен в Ев-
разия и най-широко разпространен местен език в Европа. Близо 300 
милиона души използват руския като първоначален или втори език.
   В Украйна имаме радиопредавания на религиозни събрания от 2012 
г. чрез нашия канал You Тube, SDARM_UA. Повече от 2000 видеа са 
били публикувани по канала. Това включва лекции върху здраво-
словно живеене, евангелски и доктринални предмети, историята на 
реформацията, младежки теми и християнска музика. Публикувахме 
също съботни библейски уроци и проповеди за глухите. Сега пла-
нираме да създадем уебсайт, където ще публикуваме мисионерски 
видеа и библейски курсове за невярващи във аудио и видео фор-
мат. Имаме също проект да развием интернет радио канал, който 
ще разпространява чрез интернет за различни възрастови групи. За 
осъществяването на тези проекти се нуждаем от допълнително обо-
рудване и осветление. Но нашие средства са ограничени. Ето защо 
ви умоляваме, наши братя и сестри по целия свят, да ни подкрепите в 
това дело! Любезно Ви благодарим за Вашата щедрост в помагането 
да осигурим средства за това дело.
 
 Медиините отдели на Молдова и Източноевропейската уния

7 юли 2018 г.

               Урок 1  7 юли 2018
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    Урок 1                                                                                       7 юли 2018 г.

Какво е молитва?

      „Слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой, защото на 
Тебе се моля.“ (Псалм 5:1,2)

      „Молитвата е разкриване на сърцето пред Бога като пред Приятел.“ 
Пътят към Христа, с. 95

Препоръчвани четива: Пътят към Христа, с. 95-106 (Привилегията на 
молитвата)

Неделя                                                                                                       1 юли

1.  ГОВОРЕНЕ НА БОГА

а.  Как нашите първи родители разговаряха с Бога и как грехът пре-
късна тази връзка? Битие 1:27-30; 3:8-10; 1 Тимотей 2:5

       „След прегрешението на Адам, Господ вече не говореше директно с 
човека; човешката раса беше предадена в ръцете на Христос и цялото об-
щуване със света дойде чрез Него.“ Основи на християнското възпитание, с. 237

б.  Каква привилегия е дал Бог, така че които са грешници все още 
могат лично да общуват свободно с Него? Йоан 16:23 (последната 
част), 24; Матей 7:7, 8

     „Молитвата е дишането на душата.  Тя е тайната на духовната сила. 
Никое друго средство на благодатта не може да я замести и да запази 
здравето на душата. Молитвата довежда сърцето в непосредствен кон-
такт с Извора на живота и укрепва „сухожилията и мускулите“ на рели-
гиозния живот. Занемарете молитвата или прибягвайте до нея случайно 
– от време на време и когато ви е удобно – и ще загубите връзката си с 
Бога. Духовните сили губят своята жизненост, на религиозния живот ще 
липсва здраве и сила. (…)
      Само когато Го наблюдаваме, ще желаем да бъдем като Него. Само 
когато гледаме Неговата правда, ще гладуваме и жадуваме да я прите-
жаваме; и само когато молим Бога за нещо в сериозна молитва, Той ще 
изпълни желанието на сърцето ни.
      Божиите вестители трябва да пребивават по-дълго време с Него, ако 
искат да имат успех в работата си.“ Служители на евангелието, с. 220, 221
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Понеделник                                                                                               2 юли

2.  СЪЩЕСТВЕНА ВРЪЗКА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

а.  Бог иска да бъдете Негов приятел. Кои три аспекта са основата за 
това взаимоотношение? Йоан 15:13-15

      „Всяка връзка, която осъществяваме, колкото и ограничена да е, 
оказва известно влияние върху нас. Степента, в която се поддаваме на 
това влияние, се определя от степента на интимност, от количеството 
разговори и от любовта и уважението към този, с когото се свързваме. 
По същия начин чрез запознанство и връзка с Христос можем да станем 
като Него – единствения безгрешен пример. 
    Общуването с Христос – колко неизразимо скъпоценно е! Такова об-
щуване е наша привилегия, на която можем да се наслаждаваме, ако я 
търсим, ако направим всяка възможна жертва, за да я постигнем.“ Свиде-
телства към църквата, т. 5, с. 215

б.  На колко много хора Бог предлага тази връзка? Йоан 3:16 Назови 
някой, който прие предложение за приятелство. Яков 2:23 

в.  Как обикновено започват приятелствата? Притчи 18:24 Докато 
подчиняването ни на Бога ще бъде доказателство за нашето прия-
телство с Него (Йоан 15:14), кое действие е съществено, за да изгра-
дим приятелството си с Него? Филипяни 4:6 

      „Нашият небесен Баща  чака да ни дари с пълнотата на своето 
благословение. Наша привилегия е да пием с големи глътки от извора 
на безпределната любов. Колко е чудно тогава, че ние се молим тол-
кова малко. Бог е готов и желае да послуша искрената молитва и на 
най-скромното от Неговите деца, и все пак се проявява такава неохота 
от наша страна да изявяваме нуждите си пред Бога. Какво могат да си 
помислят небесните ангели за бедните безпомощни и изложени на изку-
шение човешки същества, когато Божието сърце копнее за тях и е готово 
да им даде много повече, отколкото могат да поискат или да помислят, а 
те в същото време се молят толкова малко и имат толкова малко вяра? 
На ангелите им е приятно да се покланят на Бога; те обичат да бъдат 
близо до Него. Те гледат на общението с Бога като на своя най-висша 
радост; а пък децата на този свят, които се нуждаят толкова много от 
помощта, която само Бог може да им даде, изглеждат доволни да ходят 
и без светлината на Неговия Дух, без общението с Него и чувството за 
Неговото присъствие.“ Пътят към Христа, с. 96   

               Урок 1  7 юли 2018
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Вторник                                                                                                    3 юли

3.  ПОДЧИНЯВАЙКИ СЕ ИЗЦЯЛО

а.  Колко пъти Исус се моли в Гетсимания за същата трудност? Про-
мениха ли се думите на Неговата молитва? Матей 26:39, 42, 44 

      „Три пъти изговори Исус тези думи. Три пъти човешкото естество се 
дръпваше назад от последната, велика жертва. Но сега Спасителят си 
представя мислено историята на човечеството. Той вижда, че ако прес-
тъпниците на закона бъдат оставени сами на себе си, ще трябва да заги-
нат. Той вижда безпомощността на човека. Той вижда и силата на греха.  
Пред Него се издигат плачовете и риданията на един осъден свят. Той 
вижда неговата неотменима участ и взема решение. Той ще спаси чове-
ка на всяка цена! Той приема кръвното кръщение, за да получат вечен 
живот чрез Него милиони загиващи човеци. Той напусна небесните дво-
рове, където всичко е чисто, щастливо и славно, за да спаси едната изгу-
бена овца, единия свят, който бе паднал поради нарушението на закона. 
Той реши да не се откаже от Своята мисия. Реши да стане Изкупител 
на една раса, която пожела да съгреши. Сега Неговата молитва издава 
само подчинение: „Ако не може да Ме отмине тази чаша, без да я пия, 
нека бъде Твоята воля!“ Животът на Исус, с. 568

б.  Как Исус се подчини на Отец?  Матей 26:39 (последната част) 
Отговори ли Отец на молитвата на Исус да Го спаси от кръста?  Сти-
хове 45, 46; Римляни 8:32 (първата част)

в.  Какво можем да научим от Исусовата молитва на подчинение? 
Яков 4:6-8 

      „Трудно ни е да се подчиним на разпъването на Аз-а, но когато делото 
е напълно подчинено на Бога, на Него, Който знае нашите слабости и 
греховност, Той възприема най-добрия начин да ни води до желаните 
резултати. Чрез постоянна борба и семпла вяра Енох ходеше с Бога. Ние 
всички можем да вършим същото.“ Ривю енд херълд, 22 юни 1886 
      „Господ ще върши Своята част, ако човешкият деятел се подчини на 
контрола на Светия Дух. Ако посветим на Бога дух, душа и тяло, Той ще 
направи точно както каза – ще бъде намерен от всички онези, които Го 
търсят прилежно.“ Ръкопис, 10, с. 96, 97

               Урок 1  7 юли 2018
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Сряда                                                                                                        4 юли

4. НАСТОЙЧИВО УМОЛЯВАНЕ В ТРУДНОСТ

а.  За какво се молеше Яков, когато чу, че брат му Исав идва да го 
срещне с 400 мъже, когато се връщаше в бащиния си дом в Палес-
тина? Битие 32:9-11 

б.  След като изпрати подарък на Исав, за да го усмири, как Яков 
отново представи страховете и грижите си пред Бога? Осия 12:4 
Каква настойчивост и решителност прояви Яков? Битие 32:24-31   

      „Яков изпрати семейството си на отвъдния бряг, а сам остана назад. 
Бе решил да прекара нощта в молитва и желаеше да бъде насаме с 
Бога. Бог можеше да смекчи сърцето на Исав. Единствената надежда на 
патриарха бе в Него.“ Патриарси и пророци, с. 126

в. Как Бог в отговор на Якововата молитва промени и Яков, и Исав? 
Битие 32:31; 33:4

      „Заблудата, която го бе довела до греха да придобие първородството 
с измама, сега му бе ясно показана. Той не се бе доверил на Божиите 
обещания, а се бе опитал със собствени усилия да постигне това, 
което Бог щеше да изпълни в Своето време и по Свой начин. Като 
доказателство, че е простен, името му бе променено – от напомнящо 
неговия грях, във възпоменаващо победата му. „Няма да се именуваш 
вече Яков (изместващ другия от мястото му с хитрост) -  каза ангелът, - 
но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил.“ (Бит. 
32:28)
       Яков получи благословението, за което душата му бе копняла. (…)
      Докато Яков се бореше с Ангела, при Исав бе изпратен друг небесен 
вестител. В сън Исав видя своя брат двайсет години изгнаник далеч 
от бащиния си дом. Видя мъката му от смъртта на майка им и го видя 
заобиколен от Божии множества. Този сън Исав разказа на своите 
войници и им поръча да не му сторят нищо, защото Бог на баща му бе с 
него.“ Патриарси и пророци, с. 126
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Четвъртък                                                                                          5 юли

 5.  ИСТИНСКОТО ОБЩУВАНЕ ПРОМЕНЯ ЖИВОТА

а.  Какво знае Бог за нас? Матей 6:8 (последната част) Коя е най-го-
лямата нужда? Езекиил 36:26, 27

      „Промяната, от която се нуждаем, е промяна на сърцето и тя може да 
се постигне само ако всеки от нас търси Божиите благословения, моли 
се за Божията сила и отправя горещи молитви Неговата благодат да се 
излее върху нас и характерите ни да се преобразят. Това е промяната, от 
която се нуждаем днес, а за постигането на такова духовно преживяване 
трябва да работим с неотслабваща енергия и да проявяваме сърдечна 
искреност.“ Избрани вести, кн. 1, с. 173

б.  Каква увереност имаме, че Бог има приготвен отговор преди да 
се помолим? Исая 65:24; Матей 6:8 Каква е целта на Бога с молитва-
та? Йоан 14:13, 14

       „Молитвата е разкриване на сърцето пред Бога като пред Приятел. Не 
че това е необходимо, за да направим известно на Бога какво сме ние, но 
да ни се даде възможност да приемем Него. Молитвата не довежда Бога 
долу при нас, но завежда нас горе при Него.“ Пътят към Христа, с. 95
      „Молитвата не е предназначена да изработи някаква промяна в Бога; 
тя ни води в хармония с Бога. Тя не заема мястото на дълга.“ Младежки 
наставник, 18 август 1898

Петък                                                                                                    6 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво става с нас, когато пропуснем да поддържаме редовна 
връзка с Бога?

2. Защо молитвата е от съществено значение за развиване на при-
ятелство с Бога?

3. Опиши преживяването на Исус в Гетсиманската градина, като се 
подчини на волята на Своя Отец.

4. За кого се молеше Яков, когато се бори с ангела?
5. Защо имаме нужда така много да се молим, щом като Бог знае 

вече всичко за нас? 
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       Урок 2                                                                                     14 юли 2018 г.

Молитвеният живот на Давид
      „Уповавайте се на Него, люде на всяко време, изливайте сърцата 
си пред Него; Бог е нам прибежище.“ (Псалм 62:8)

      „Молитвата на Давид постоянно се насочваше към Бога. Неговото 
доверие беше в Бога и той ходеше съвършено пред Него.“ Знамения на 
времето, с. 17 август 1888

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 498-505 (71. Грехът и 
покаянието на Давид)

Неделя                                                                                                8 юли

1.  МОЛЕНЕ, КОГАТО Е ПРЕСЛЕДВАН

а.  Как се отнасяше Саул към Давид? 1 Царе 19:9, 10; 23:7, 8

       „След смъртта на Самуил Давид бе оставен на мира за няколко ме-
сеца. Отново се оттегли в уединение при зифците, но тези неприятели 
обадиха на Саул за скривалището на Давид, надявайки се да придобият 
царското благоволение. Съобщението им събуди демона на страстта, 
дремещ в гърдите на Саул. Той отново събра въоръжените си мъже и ги 
поведе да преследва Давид. Но приятелски настроени съгледвачи до-
несоха на Есеевия син вестта, че Саул отново е по следите му и Давид 
тръгна с няколко от момците си да проучи разположението на неприяте-
ля.“ Патриарси и пророци, с. 463

б.  Какво се молеше Давид, когато беше преследван от Саул? Как се 
подчини Давид на Бога? Псалм 7:1-5, 17

     „Само чрез Христос силата на Сатана се ограничава. Тази истина е ва-
жна и всички трябва да я разберат. Сатана е зает с всеки момент, ходей-
ки насам-натам, обикаляйки нагоре-надолу по земята, търсейки кого да 
погълне. Но усърдната молитва с вяра осуетява и най-големите му уси-
лия. Затова вземете „вярата за щит“, братя, „с който можете да угасите 
всички огнени стрели на нечестивия.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 285
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Понеделник                                                                                           9 юли

2.  ПАДЕНИЕТО НА ДАВИД

а.  Какво споменава Библията относно характера на Давид? 1 Царе 
13:13, 14; 3 Царе 11:38

       „Когато ходеше по съвета на Бога, той бе наречен „човек по сърцето 
на Бога“. Когато съгреши, престана да бъде искрен към Господа, докато 
чрез покаяние не се върна при Него.“ Патриарси и пророци, с. 502 
      „Давид беше любим на Бога, понеже не подхранваше упорита съ-
протива към изразената Божия воля.  Неговият дух не се надигаш в бунт 
срещу упрека. (…)
      Давид съгреши много, но така много се смири и покаянието му беше 
така дълбоко, както вината му.  Не е имало личност по-смирена от Давид 
под чувството за греха си. Той се показа силен човек, не винаги съпро-
тивляващ се на изкушението, но душата му се разкайваше и искрено се 
покайваше. Той никога не изгуби доверието си в Бога, Който вложи строг 
упрек в устата на пророка. Нямаше омраза към Божия пророк. Той също 
беше възлюбен, понеже се осланяше на милостта на един Бог, Когото 
беше обичал, служил Му и Го почитал.“ Памфлети, 28, 1890 г. с. 16

б.  Кои грехове в живота си  Давид се опита да скрие? 2 Царе 12:9

в.  Каква беше реакцията на Давид, когато грехът му беше разкрит? 
Как призна вината си? 2 Царе 12:13; Псалм 51:3, 4

      „Тази страница от историята на Давид е пълна с поучение за каещия 
се грешник. Тя ни е дадена като една от най-силните илюстрации за бит-
ките и изкушенията на човека, за истинското признаване на греха пред 
Бога и за вярата в нашия Господ Исус Христос. През всички векове тя е 
била източник на окуражение за падалите в грях души, които са се бо-
рили под бремето на вината си. Хиляди Божии деца, предадени в греха, 
на ръба на отчаянието са си спомняли как искрената изповед на Давид 
бе приета от Бога, независимо че той пострада от престъплението си. Те 
се окуражаваха да се покаят и се опитваха отново да тръгнат по пътя на 
Божиите заповеди.“ Патриарси и пророци, с. 505
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Вторник                                                                                                10  юли

3. УМОЛЯВАНЕ ЗА ОПРОЩЕНИЕ

а. За кои две неща Давид умоляваше след изповядването на греха? 
Псалм 51:1, 2; 1 Йоаново 1:9

      „Всяко зло, извършено на други, се отразява в оскърбление към Бога. 
Затова Давид търси прошка не от свещеник, а от Твореца на човека. Той 
се моли: „Смили се над мене, Боже, според милосърдието Си„ според 
множеството на благите С милости изличи беззаконията ми.“ Свидетел-
ства към църквата, т.5, с.629 

б.  Къде е седалището на нечистотата? Еремия 17:9; Марк 7:21-23

      „Много от вас може да съхраняват религиозните понятия в умовете си 
и да имат една външна религия, макар че сърцето не е очистено. Бог го 
вижда. „Но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на когото има да 
отговаряме.“ Ще се задоволили с нещо друго освен с истината, завладя-
ла душите ни? Всяка истински преобразена душа ще носи непогрешими-
те белези, че плътският ум е смирен.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 148

в.  Коя молитва на Давид трябва да повтаряме всекидневно? Псалм 
51:10-12

      „Мнозина се облягат на някаква въображаема надежда без истинско 
основание. Изворът не е очистен, затова потокът, който излиза от него, 
не е чист. Очистите извора и потокът ще бъде чист. Ако сърцето е наред, 
думите, облеклото, делата ви също ще бъдат наред. Липсва истинско 
благочестие. (…)
      Видях как може да се получи тази благодат. Отидете в скришната си 
стаичка и там помолете Бога: „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух 
постоянен обновявай вътре в мене.“ Бъдете честни, бъдете искрени. Го-
ляма сила има усърдната молитва. Също като Яков се борете в молитва. 
Агонизирайте.  В градината по Исусовото лице се стичаха големи капки 
кръв. Трябва да положите усилие. Не напускайте скришната си стаичка, 
докато не се почувствате силни в Бога. После бдете. Докато бдите и се 
молите, ще успявате да държите нечистите страсти под контрол, а Божи-
ята благодат може да се прояви и щ се прояви във вас.“ Свидетелства към 
църквата, т. 1, с. 144
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Сряда                                                                                                   11 юли

4.  ИЗРАЗЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА

а. Какво призна Давид относно Божиите благословения? 1 Коринтя-
ни 29:11-14

      „Бог пръска благословения покрай целия ни път. (…) Можем да пла-
чем и стенем, да скърбим и залитаме на всяка стъпка, ако изберем, или 
можем да събираме скъпоценните благоуханни цветя и да се радваме 
в Господа за Неговата доброта, правеща пътя ни към небето така прия-
тен.“ Нашето високо призвание, с. 245
      „Колкото напълно душата се предава на Бога в служба на хората, тол-
кова и Той ѝ се отдава. Никой не може да излъчва от сърцето и живота си 
потоци на Божието благословение за други, без при това да бъде сам той 
богато възнаграден.“ Мисли от планината на блаженствата, с. 87

б.  Как изрази Давид някои от чувствата си към Бога? Псалм 31:19-
23; 57:10

      „Песента на благодарност и хвала трябва да се чуе от онези, които 
са в тъмнина. За добрите вести на евангелието, за неговите обещания 
и уверения трябва да изказваме благодарността си, като се опитваме 
да правим добро на другите. Изпълняването на тази работа ще донесе 
лъчи на небесна правда на уморените, затруднени, страдащи души. То 
е като една чешма отворена за  изтощения от път, жаден пътник. При 
всяко дело на милост, всяко дело на любов присъстват Божии ангели.“ 
Свидетелства към църквата, т. 9, с. 19

в.  Какво друго можем да благодарим за днес? Псалм 103:10-14; Ере-
мия 31:34 (последната част)

      „Често трябва да оставяме собствените си проблеми на заден план и 
да използваме всички случаи, за да проявяваме благодарност и за най-
малките услуги, които сме получили от другите. От своя страна трябва да 
търсим случаи да радваме околните, да ги утешаваме и да облекчаваме 
бремето им чрез дела на внимание, любезност и любов. Сърдечността 
и вниманието, възпитани още в родния дом, ще се проявят по-късно из-
вън семейния кръг и ще направят живота на много хора по-щастлив. Не-
брежността към тези малки наглед, но твърде важни неща, прави живота 
тежък и причинява много огорчения.“ Дом и семейство, с. 398, 399

               Урок 2  14 юли 2018



16

Четвъртък                                                                                          12 юли

5.  МОЛЕНЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

а. С какви думи Давид хвалеше Бога за освобождението от неприя-
телите му? 2 Царе 22:1-7, 18-20

б.  Как можем, като Давид, да се молим днес за освобождение от 
грях? Псалм 6:4; 25:20; Матей 6:13

      „Мнозина приемат евангелието по-скоро като начин да избегнат стра-
данието, 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 огненото изпитание на изкушението, про-
падат. Не могат да понесат опозоряване заради Христовото дело. Когато 
Божието слово изобличава някой любим грях, към който са пристрасте-
ни, 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 
      „Когато се молим за земни благословения, отговорът на нашата мо-
литва може да се позабави или пък Бог може да ни даде нещо друго 
вместо онова, което ние искаме. Не е така обаче, когато Го молим за 
избавление от грях. Неговото желание е да ни очисти от греха, да ни 
направи Свои деца и да ни даде възможност да водим свят живот.“ Жи-
вотът на Исус, с. 204

Петък                                                                                                   13 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кое ограничава силата на Сатана? Кога Христос може да ни по-
могне най-много?

2. Защо Давид беше възлюбен на Бога?
3. Как трябва да се молим, ако желаем да имаме чисто, неопетнено 

сърце?
4. Как можем да покажем благодарност към Бога по един практи-

чески начин и какъв ще бъде резултатът?
5. Какво трябва да търсим отвъд просто освобождение от труд-

ности?      
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        Урок 3                                                                                   21 юли 2018 г.

Молитва в псалмите
    
  „Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша 
за Тебе, Боже.“ (Псалм 42:1)

      „Бях насочена от Божия Дух към многото насърчения, дадени ни в 
Псалмите. (…) Ако нашите хора бяха осъзнали възможностите, които 
лежат в увеличената вяра и молитва, би имало решителна промяна в 
църквите ни. Онези, които сега са съкрушени и унили, биха се повдигна-
ли от своите обезсърчения и биха се радвали в Господа.“ Запис на австра-
лийската унионска конференция, 29.04.1907

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 8, с. 232-240 (Ве-
чният Бог)

Неделя                                                                                                 15 юли

1. ДОСТЪПЪТ ДО ТРОНА НА БЛАГОДАТТА

а. Какви са някои от темите, изразени от Давид в псалмите, относно 
християнската опитност? Псалм 25:16-18; 28:2, 7, 8

б.  Какво може един покаян грешник уверено да очаква, когато ис-
крено иска Божието опрощение? Псалм 51:1-6

     „Покаяние, като това (на Давид), не можем да постигнем с наши 
собствени сили; то се получава единствено от Христос, Който се възнесе 
нависоко и даде дарове на човеците.
      Точно тук е точката, върху която мнозина грешат и затова не успяват 
да приемат помощта, която Христос желае да им даде. Те смятат, че не 
могат да дойдат при Христос, ако най-напред не са се покаяли, и че по-
каянието подготвя пътя за прощаването на греховете ни. Вярно е, че по-
каянието трябва да предшества опрощението на греховете; защото само 
съкрушеното, разкаяно сърце може да почувства нуждата от Спасител. 
Но трябва ли грешникът да чака да се разкае, преди да дойде при Исус? 
Трябва ли покаянието да бъде пречка за идването на грешника при Спа-
сителя?“ Пътят към Христа, с. 24, 25
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Понеделник                                                                                         16 юли

2. КОГА БОГ ПРОЩАВА

а.  При какви условия един грешник може да получи от Божията ми-
лост? Псалм 32:5

      „Условията за придобиване милост от Бога са прости, справедливи 
и разумни. Господ не изисква от нас да извършим нещо тежко, за да 
получим опрощение на греха. Не е нужно да правим дълги и уморител-
ни поклоннически пътувания или да извършваме някакви мъчителни са-
моналожени изкупителни наказания, та да препоръчаме душите си на 
небесния Бог, или да изкупим греховете си; но този, който изповядва и 
изоставя греха си, ще намери милост, ще бъде помилван.“ Пътят към 
Христа, с. 37
      „Когато Той допусне изпитания и огорчения, то това е за наша пол-
за, „за да можем ние да бъдем участници в Неговата святост“. Ако се 
приеме с вяра, изпитанието, което изглежда толкова горчиво, ще се ока-
же благословение. Жестокият удар, който попарва земните радости, ще 
бъде средство за очите да се обърнат към небето. Колко много са хора-
та, които никога не биха познали Исус, ако мъката не ги беше отвела да 
потърсят утеха при Него!
       Господ ще работи за всички, които полагат доверието си в Него. 
Скъпоценни победи ще бъдат спечелени от верните. Ще бъдат научени 
скъпоценни уроци. Скъпоценните опитности ще бъдат осъществени…
     Христос издига смиреното сърце, като очистя скърбящата душа, дока-
то тя стане Негово обиталище.“  Синове и дъщери на Бога, с. 302  

б.  Какво направи Давид, като се приближи при Бога, и какъв беше 
Божият отговор? Псалм 66:17-20

       „Нашият Спасител е готов винаги да чуе и да отговори на молитвата 
на смиреното сърце и благодат и мир се умножават за Неговите верни 
слуги. Радост е за Него да им дава благословения, от които се нуждаят в 
битката си срещу злото около тях.“ Деяния на апостолите, с. 241

в.  До каква степен Бог опрощава нашите грехове? Псалм 103:3, 12-14

      „Оставете Христос, божествения живот, да обитава във вас и небес-
ната любов да се изявява чрез вас. Това ще донесе на безнадеждните 
надежда и на съкрушените от греха сърца – небесния мир.“ Мисли от пла-
нината на блаженствата, с. 122, 123
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3. ПРАВИЛНОТО ОТНОШЕНИЕ

а.  С какъв дух Давид търсеше Господа в молитва? Как практически-
ят му живот отразяваше сърдечното му състояние? Псалм 26:2-5, 8; 
119:58

б.  Кои действия откриват една вътрешна промяна на сърцето? 
Исая 1:16, 17; Езекиил 33:15

      „Изповед без истинско покаяние и реформиране няма да бъде при-
ета от Бога. В живота трябва да настъпят решителни промени; всичко 
оскърбително за Бога трябва да бъде отстранено. Това ще е резултатът 
от истинската скръб за греха.“ Пътят към Христа, с.39
     „Съюзът с Христос чрез жива връзка е траен; всеки друг съюз трябва 
да изчезне. (…) Но този съюз ни коства нещо. (…) Трябва да има болез-
нена работа на отделяне, както и работа на привързване. Гордост, егои-
зъм, суета, световност - грехът във всичките му форми  - трябва да бъдат 
победени, ако искаме да влезем в съюз с Христос. Причината защо мно-
зина намират християнския живот така отчайващо труден, защо са така 
нестабилни, толкова променливи, е, че се опитват да се привържат към 
Христос без да се отделят от тези подхранвани идоли.“ Вярата, чрез която 
живея, с. 221

в.  Какво отношение желае Бог да имаме, когато идваме пред Него? 
Псалм 95:2; 100:4

      „Бог желае Неговите послушни деца да се уповават на обещанията 
Му и да идват пред Него с хваление и благодарност. Бог е изворът на 
живота и силата. Той може да превърне пустинята в плодородно поле за 
народа, който пази Неговите заповеди, защото така ще прослави името 
Му. Той е направил за Своите люде толкова много неща, които да вдъх-
новят всяко сърце за благодарност! Исус скърби, че народът Му издига 
толкова малко хваления. Желае той да изразява по-ясно съзнанието си, 
че има причина за радост и задоволство.
      Делата на Бога към Неговия народ трябва да се припомнят често. 
Колко пъти Господ е поставил знаци по пътя на древния Израел! (…) 
Имаме нужда често да си припомняме Божията благост и да Го хвалим 
за чудните Му дела.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 310
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Сряда                                                                                                    18 юли

4.  ВЯРА И ДОВЕРИЕ

а. С какви думи Давид изрази вярата си в Господа? Псалм 27:1-5

      „Нашият Бог има небето и земята под Своя власт и Той знае точно 
от какво се нуждаем. Ние виждаме само на малко разстояние пред себе 
си; „но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на Когото ще даваме 
сметка“ (Евр. 4:13). Той седи възцарен над земните обърканости. Всичко 
е открито пред Неговия божествен поглед и от великата Си и тиха веч-
ност Той заповядва, което провидението Му счита за най-добро.
      И едно врабче не пада на земята без да го забележи Отец. Омразата 
на Сатана срещу Бога го кара да се радва при унищожаването  дори на 
немите създания. Само благодарение на защитната грижа на Бога пти-
ците могат да ни посрещнат с песните си на радост. Но Той не забравя 
дори врабчетата. „Не бойте се прочее, вие сте по-ценни от много врабче-
та.“ (Мат. 10:31).“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 235 

б.  Как изрази Давид доверието си в Бога, когато земните му врагове 
превъзхождаха по численост? Псалм 56:2, 9, 11

      „Защо не показваме, че имаме един жив Спасител, Който може да 
ходи с нас в тъмнината, както и в светлината, и че можем да Му се до-
верим? (…)
      Виждали сме облаци, вмъкнали се между нас и слънцето, но ние не 
се оплакваме и не се обличаме във вретище от страх, че никога не ще 
видим отново слънцето. Не проявяваме безпокойство за това, но чака-
ме, доколкото е възможно бодро, докато облакът отмине и отново видим 
слънцето.  Точно така е и с нашите трудности и изпитания. Може да се 
виждат облаци да закриват от нас светлите лъчи на Слънцето на правда-
та; но знаем, че лицето на нашия Изкупител не е скрито завинаги.  Той 
поглежда над нас с любов и нежно състрадание. Нека не отхвърляме 
доверието си, за което имаме голяма отплата с награда, но когато обла-
ци висят над душата, нека пазим очите си съсредоточени където можем 
да видим Слънцето на правдата и се радваме, че имаме жив Спасител. 
Мислете колко красива беше светлината, на която се радвахме, запазете 
ума да стои при Исус и светлината отново ще сияе върху нас, и мрачните 
мисли ще избягат. Ще имаме радост в Христос и ще вървим, пеейки по 
пътя ни към хълма Сион.“ Нашето високо призвание, с. 65
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Четвъртък                                                                                              19 юли

5.  БОГ ЗАДОВОЛЯВА ЖАДУВАЩАТА ДУША

а. Опиши пламенността, която трябва да придружава нашите молит-
ви. Псалм 42:1-4

     „Нека отстраним навика на равнодушие и мудност, в който сме пад-
нали,  и да се молим сякаш сме го искали. „Голяма сила има усърдната 
молитва на праведния“ (Яков 5:16). Вярата се хваща твърдо за Божиите 
обещания и се моли настоятелно и пламенно, но когато животът на ду-
шата спре, външното посвещение става формално и безсилно.“ Служите-
ли на евангелието (1892), с. 426 (англ.)

б. Като приближаваме при Бога сред нашите изпитания и борби, 
аква увереност имаме? Псалм 77:1, 14, 15   

   „За всички, които протягат ръка, за да напипат Божията ръководеща 
ръка, часът на най-голямото им обезсърчение е времето, в което божест-
вената помощ е най-близо до тях. Такива поглеждат с благодарност на-
зад към най-тъмната част от своя път. (…)  С всяко изкушение и всяко 
изпитание те ще се сдобиват с по-силна вяра и по-богата опитност.“ Жи-
вотът на Исус, с.431
       „Христос иска да ни помага при всяко изпитание, ако Го търсим. 
Очите ни ще бъдат отворени, за да виждаме обещанията за изцеление, 
които са дадени в Неговото слово. Светият Дух ще ни учи как можем да 
си присвояваме всяко благословение, което е лек срещу страданието. За 
всяко горчиво питие, което ни се поднася, ние ще можем да намираме 
целебно клонче.“ По стъпките на Великия лекар, с. 168

Петък                                                                                                  20 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. По коя точка мнозина грешат и пропускат да получат обещаното 
благословение?

2. Вместо да извършваме големи дела на саможертва, за да полу-
чим опрощение и милост, какви стъпки е нужно да направим?

3. Кое отношение ще ни кара да направим истинска изповед?
4. Какво трябва да правим, когато изпитания изглежда да скриват 

лицето на Слънцето на правдата от погледа ни?
5. С какъв тип дух трябва да се приближаваме при Бога? Какво 

обещание имаме, когато правим това?
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     Урок 4                                                                                 28 юли 2018 г.

Безмълвната молитва

      „А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като 
си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и 

Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].“ (Матей 6:6)

      „Няма място или време, което да не е подходящо за отправяне на 
молитва към Бога (...) Посред тълпите хора на улицата, по време на на-
шите делови занимания, ние можем да (...) молим за божествено ръко-
водство.“ Пътят към Христа, с. 101

Препоръчвани четива: Пророци и царе, с. 323-328 (52. Човек на 
действието)

Неделя                                                                                                 22 юли

1. МОЛЕНЕ НА РАБОТА

а. Кои новини разтревожиха Неемия и как неговият работодател 
откри тази тревога? Неемия 1:2-4; 2:1, 2

б.  Какво запита царят и как отговори Неемия? Неемия 2:4 Как беше 
чута тихата молитва на Неемия? Стих 6

      „Но Божият човек не се осмели да отговори, преди да е потърсил 
ръководството от Един, много по-висшестоящ от Артаксеркс. (...)
      В тази кратка молитва Неемия застана в присъствието на Царя на 
царете и спечели на своя страна сила, способна да промени сърцата 
така, както може да се промени руслото на река.
      Всеки християнин, намиращ се в обстоятелства, които не му 
позволяват да се помоли по обичайния начин, може да се помоли както 
Неемия в часа на изпитанието. Заетите с делова работа хора, затънали 
в трудности и объркани, могат да се помолят на Бога за божествено 
ръководство. Също работници по море и суша, заплашени от някаква 
голяма беда, могат да се предадат на закрилящата Божия десница. В 
момент на внезапна трудност или опасност сърцето може да извика 
за помощ Този, Който е обещал да помогне на Своите верни, щом Го 
призоват.“ Пророци и царе, с. 324
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2. СТРЕМЕЖ КЪМ МОЛИТВА ЧРЕЗ НАШИ ДЕЙСТВИЯ

а.  Когато обзетият от нечист дух, обитаващ между гробовете на 
Гадаринската околност, видя Исус за първи път какво се опита да 
направи? Марк 5:56

б.  Тъй като Сатана не позволи на този човек да се моли, какво 
излезе вместо това от устата му? Марк 5:7 Какво направи Исус за 
този груб и изоставен човек и неговия (Мат. 8:28)? Марк 5:8

      „Думите Му проникнаха в помрачените умове на нещастните хора. 
Те смътно съзнаха, че пред тях стои Един, Който може да ги избави от 
измъчващите ги демони. Те паднаха пред нозете на Спасителя, за да 
Му се поклонят, но като отвориха уста, за да поискат от Него милост, 
демоните проговориха чрез тях.“ Животът на Исус, с. 269

в.  Какъв беше резултатът от първата, безмълвна  молитва на 
двамата мъже? Лука 8:35 Какво можем да научим от неизказаната 
молитва на беснуимения? 

      „Никой не е паднал толкова ниско, никой не е станал толкова порочен, 
че да не може да намери избавление в Христос. Беснуимият вместо да 
изкаже една молитва изговори думи на Сатана, но Исус чу неизказаната 
молба. Викът на една нуждаеща се душа, макар да не може да се изрази 
с думи, не ще остане нечут. Който иска да направи завет с небесния Бог, 
не ще бъде оставен във властта на Сатана или тази на своите слабости. 
Спасителят го кани: „Нека се хване за Мене, за да сключи мир с Мене 
и ще сключи мир с Мене“ (Исая 27:5). Духовете на тъмнината ще водят 
борба за душата, която някога е била под тяхна власт, но Божиите ангели 
ще се намесят и ще победят. Господ казва: „Нима може да се отнеме 
користта от силния или да се отърват пленените от юнак ? Но Господ така 
казва: Пленниците на силния ще се отнемат, и користта ще се отърве от 
страшния; защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, и ще спася 
чадата ти.“ (Исая 49:24, 25)“ Животът на Исус, 197
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3.  НЕИЗГОВОРЕНОТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОЩЕНИЕ

а. Представи ли жената, която бе хваната в прелюбодейство, 
някакво извинение или себеоправдание? Йоан 8:3-7

б.  Мразеше ли Исус нейния грях? Обясни вашия отговор? Псалм 
45:7; Евреи 1:8, 9

      „Докато (Исус) не оправдава греха, нито намалява вината, Той няма 
за цел да осъжда, а да спасява. За тази грешна жена светът имаше само 
презрение и ненавист. Но Исус ѝ дава утеха и надежда. Безгрешният 
съжалява слабостта на тази грешница и ѝ протяга ръка, за да ѝ помогне. 
(...) Хората мразят грешника, а обичат греха. Но Христос мрази греха, 
а обича грешника. Този дух ще движи всички Негови последователи. 
Християнската любов не бърза да критикува, обаче бърза да забележи 
разкаянието, готова е да прощава, да насърчава, да упътва заблудения 
в правия път и да го задържа там.“ Животът на Христа, с. 375

в.  Как отговори Исус на неизговорената молба на тази жена за 
опрощение? Йоан 8:10, 11

      „Жената беше стояла пред Исус трепереща от страх. Думите му: 
„Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея!“ ѝ се бяха 
сторили като смъртна присъда. Тя не смееше да повдигне очите си към 
лицето на Спасителя, а мълчаливо очакваше съдбата си. Но вместо 
това, тя видя с учудване как нейните обвинители се отдалечават смутени 
и без да продумат. След това в ушите ѝ прозвучаваха обнадеждаващите 
я думи: „И Аз не те осъждам. Иди си и вече недей греши!“ Сърцето ѝ се 
стопи. Тя се хвърли в нозете на Исус, изразявайки с плач благодарната 
си любов и с горчиви сълзи изповядвайки греха си.
      Това бе за нея начало на един нов живот - живот на чистота и мир, 
посветен в служба на Бога. С повдигането на тази паднала душа Исус 
извърши по-голямо чудо, отколкото с изцеляването на най-тежката 
физическа болест. Той излекува духовната болест, която води във вечна 
смърт. Тази покаяла се жена стана една от най-преданите Христови 
последователки. На Неговата опрощаваща милост тя се отплати със 
себепожертвувателна любов и преданост.“ Животът на Исус, с. 374, 375
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4.  ГОВОРЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯ НА ОТЧАЯНИЕ

а. Колко заинтересован беше един нещастен паралитик да види 
Исус? Лука 5:18, 19

    „Ще ви припомня парализирания, който не бе използвал крайниците 
си от много години. Ето го, стои там. Свещениците, управниците и 
книжниците проучили случая и го обявили за безнадежден. Казали му, 
че заради греховете си е стигнал до това състояние и няма надежда за 
него. Но до него стигна вестта, че има един човек на име Исус, Който 
върши велики дела. Изцелява болните и дори възкресява мъртвите. „Но 
как мога да отида при Него?“, питал човекът.
      „Ние ще те отнесем до Исус - отговорили приятелите му, - право при 
Него. Чухме, че е недалеч от тук.“
      И така те взели човека в безнадеждно състояние и го занесли там, 
където се намирал Исус. Множеството обаче така се притискало около 
къщата, че нямало как да се влезе през вратата. Какво да правят? 
Парализираният предложил да открият покрива, да махнат керемидите 
и да го спуснат от горе.“ Вяра и дела, с. 49

б.  Кое неизречено желание на паралитика срещна Исус? Лука 5:20 
Как Исус откри, че може да чете мислите на всеки един, а не само 
онези на този човек? Стихове 21-23

     „Исус знаеше от какво се нуждае поразената от греха душа. Знаеше, 
че съвестта на човека го измъчва и затова му каза: „Прощават ти се 
греховете.“ Какво облекчение настъпи в ума на парализирания! Каква 
надежда изпълни сърцето му!“ Вяра и дела, 49

в. Какво показа действителното изцеление на човека относно 
силата, която Исус имаше? Лука 5:24-26

      „Този, Който при сътворението „рече и стана“, Който „заповяда и 
всичко се яви“ (Пс. 33:9) заповяда да живее и тази мъртва в греховете 
душа. Излекуването на тялото бе доказателство за силата, която бе 
подновила сърцето. Христос заповяда на разслабения да стане и ходи, 
„за да знаете - каза Той - че Човешкият Син има власт на земята да 
прощава греховете.“ Животът на Исус, с. 208
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Четвъртък                                                                                             26 юли

5.  МОЛЕНЕ ЧРЕЗ ДОКОСВАНЕ

а.  Как една жена след страдание от сериозна болест за 12 години 
избра да изрази към Христос боязливата си молба за изцеление? 
Марк 5:25-29

     „Златният случай беше дошъл, тя беше в присъствието на Великия 
Лекар! Но поради навалицата тя не можеше да бъде чута. Само за един 
момент тя съзря Неговата фигура. Страхувайки се да не пропусне добрия 
случай за облекчаване от своята болест, промъкна се напред, казвайки 
си: „Ако се допря до дрехата Му ще бъда изцелена.“ Тя съзря случая. 
Когато Той минаваше  покрай нея, тя протегна ръката си и успя да се 
докосне слабо до края на дрехата Му. Но в същия момент се почувства 
оздравяла от болестта си. Незабавно здраве и сила заеха мястото на 
омаломощението и болката. Тя бе съсредоточила всичката вяра на 
живота си в това едничко докосване, което я направи здрава.“ Духът на 
пророчеството, т. 2, с. 320

б. Как тогава Исус публично призна нейната неизречена молитва от 
вяра? Марк 5:30-34 Какво ни учи това за вярата?

     „Исус не пропусна да отговори на тихата молитва от вяра. Този, който 
приема Бог в Неговото слово и протяга ръка да се свърже със Спасителя, 
ще получи в замяна Неговите благословения.“ Духът на пророчеството, т. 
2, с. 322

Петък                                                                                                 27 юли

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Каква привилегия имаме, когато сме в нужда, дори когато може 
да не можем да коленичим пред Бога?

2. Чува ли Исус тайните, тихи молитви, идващи от едно честно 
сърце?

3. Могат ли нашите действия да служат като молитва? Как?
4. Какъв вид изцеление всички ние се нуждаем и как Исус желае 

да ни помогне?
5. Действа ли Исус само от думите, които излизат от нашите уста, 

или и от неизречените мисли на сърцето?
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                                                                                       4 август 2018 г.
Дарения от първата събота
          за мисионски училища
       и образователни проекти
   Всяко човешко същество, създа-
дено по образ на Бога, е надарено 
със сила, сродна с тази на Създа-
теля – индивидуалност, сила да 
мисли и да твори. Хората, у които 
е развита тази сила, са тези, които 
носят отговорности, които ръково-
дят предприятия и които влияят на 
характера. Задачата на истинското възпитание е да развие тази сила; 
да възпита младежта като мислещи хора, а не само рефлектори на 
мислите на другите. (…) Вместо учени овчици, учебните институти мо-
гат да подготвят мъже, които са способни да мислят и да творят, мъже, 
които са господари, а не роби на обстоятелствата, мъже, които прите-
жават широк мироглед, яснота на мислите и смелост в своите убежде-
ния.“ Възпитание, с. 12, 13
     „Целта на Образователния отдел е да поддържа установяването на 
такива институции. Нужни за  много повече общообразователни и ми-
сионски училища за обучението на нашите деца. Преди повече от век 
Господната вестителка писа: „Много повече може да се направи, за да 
се запазят и образоват децата на онези, които засега не могат да се от-
далечат от градовете. Това изисква най-добрите ни усилия. Трябва да 
се изграждат църковни училища за децата в градовете и във връзка с 
тез училища трябва да се помисли и за по-високо образование, където 
има нужда.“ Детско водителство, с. 160
    „Където има малко пазители на съботата, родителите трябва да се 
обединят, за да намерят място за дневно училище – там да се учат 
децата и юношите им. Те трябва да намерят християнски учител, който 
като посветен мисионер така да обучава децата им, че да ги направи 
да станат мисионери. (…)
      Ако родителите осъзнаят важността на тези малки образователни 
центрове, ако се обединят да извършат работата, която Господ желае 
да бъде извършена в това време, планът на врага за децата им ще 
бъде осуетен.“ Детско водителство, с. 160 
    Апелираме към вас тази събота да дадете щедро за поддръжката на 
това дело във всички наши църкви по света.
                        Вашите братя от Образователния отдел
                        при Генералната конференция
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Лична молитва
      „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба 
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6)
     
 „Тайната молитва поддържа вътрешния живот. Сърцето, което обича 
Бога ще желае да общува с Него и ще се обляга на Него със свято дове-
рие.“ Нашето високо призвание, с. 130

Препоръчвани четива: Христови притчи, с. 75-78 (Искайте и ще ви се 
даде)

Неделя                                                                                                   29 юли

1. ПОЗАТА ПРИ МОЛИТВА

а. Каква поза трябва да заемаме при молитва? Псалм 95:6; Ефесяни 
3:14

б.  Къде и как трябва да произнасяме личните си молитви? Матей 
6:6

      „Не е възможно за душата да преуспява, докато молитвата не стане 
основната работа на ума. Само семейната или публичната молитва не 
е достатъчна. Важна е тайната молитва. В уединение душата се разкри-
ва пред изпитващото Божие око и всеки мотив бива проверен. Тайната 
молитва! Колко е скъпоценна! Душата общува с Бога! Тайната молитва 
трябва да бъде чувана единствено от слушащия Бог! Нито едно любо-
питно око не бива да чува тези молби. В тайната молитва душата е сво-
бодна от заобикалящото влияние, свободна от възбуда. Спокойно, но с 
жар тя ще се отправи към Бога. Тайната молитва често се изопачава 
и силният глас погубва светлите ѝ замисли. Вместо спокойното и тихо 
упование и вяра в Бога, изявена чрез тихи и смирени тонове, гласът се 
издига, възбудата се насърчава и тайната молитва загубва смекчаващото 
си свято влияние. Появява се буря от чувства и думи, правеща невъзможно 
различаването на тихия глас, който говори на душата, докато е отдадена на 
тайно, истинско сърдечно посвещение.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 156
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Понеделник                                                                                            30 юли

2.  ЗАСТЪПНИЧЕСКА МОЛИТВА

а.  За какво беше вдъхновен да се моли Даниил, когато разбра че 
пророчеството за 70-те години от разрушението на Ерусалим оти-
ваше към края си? Даниил 9:3-19 Какво видя Даниил като вина за 
грях? Кого обвини той?

    „С вяра, основана на сигурното пророческо слово, той помоли Господа 
за скорошното изпълнение на тези обещания. Желанието му бе да се за-
пази Божията чест. В молитвата си се уеднакви с недостойните за Божия 
план хора и изповяда греховете им като свои. (...)
      Макар че от дълги години служеше на Бога и Небето го бе нарекло 
възлюбен, Даниил се представи пред Бога като грешник и се помоли за 
голямата нужда на народа, когото обичаше. Молитвата му бе красноре-
чива и проста, настойчива и искрена.“ Пророци и царе, с. 282
      „Господ, Който чу молитвата на Даниил, ще чуе и вашите, ако се при-
ближите при Него, както Даниил направи?“ В небесните места, с. 75

б.  Какъв беше отговорът на Данииловата молитва? Даниил 9:20-23

в.  Как Бог чрез Духа Си се застъпва за нас? Римляни 8:26 Какво 
иска Бог от нас да правим за другите? Яков 5:16  

      „Христос, нашият Посредник, и Светият Дух постоянно се застъпват 
заради човека, но Духът не умолява за нас, както прави Христос, Който 
представя кръвта Си, пролята от основаването на света. Духът работи 
върху нашите сърца, привличайки нашите молитви и покаяние, хвала и 
благодарност. Благодарността, която излиза от устата ни, е резултат от 
Духа, дърпащ струните на душата в свети спомени, като пробужда музи-
ка от сърцето.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1077, 1078
      „Апели, молитви, настоятелни молби между човек и човек, подвижват 
хора и действие в контролиране на част от делата на народи. Но молит-
вата подвижва небето. Само силата, която идва в отговор на молитва, 
ще прави човеци мъдри с небесна мъдрост и  им дава възможност да 
работят в единство с Духа, съединени заедно чрез връзките на мира. 
Молитва, вяра, доверие в Бога носи божествена сила, която поставя чо-
вешките пресмятания в истинската им стойност – нищожност.“ В небесни-
те места, с. 75
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Вторник                                                                                                   31 юли

3.  МОЛИТВА ЗА СВЯТОСТ

а.  Как ни учеше Исус да се молим, когато осъзнаем, че сме грешни-
ци? Лука 18:13

      „Господ не се отказва от нас поради греховете ни. Може да правим 
грешки и да оскърбяваме Духа Му, но когато се покаем и отидем при Него 
с разкаяни сърца, Той няма да ни отблъсне.“ Вяра и дела, с. 25
      „Когато умоляваме Господ да ни съжали в бедствието ни и да ни ръко-
води чрез Светия Дух, Той никога не ще отблъсне молитвата ни.“ Божията 
удивителна благодат, с. 207

б.  Кое поведение трябва да отхвърлим като грешници? Лука 18:11, 12

      „Себеправедността е опасността на този век. Тя отделя душата от 
Христос. Онези, които се уповават на собствената си праведност, не мо-
гат да разберат как спасението се осъществява чрез Христос. Те наричат 
греха правда, а правдата – грях. Не разбират злината на греха, не се 
страхуват от закона, защото не уважават Божия морален стандарт.“ Вяра 
и дела, с. 75

в.  Какво е обещанието на Бог за всяка молитва на искрена изповед? 
Лука 18:14; 1 Йоаново 1:9

      „Неприятелят ще дойде при вас и ще каже: „Няма полза за теб да се 
молиш. Не направи ли онова зло нещо? Не съгреши ли против Бога? Не 
си ли опетнил съвестта си?“ Отговорете му: „Да, но Христос ми е казал 
да се моля. Той е казал, че „ако изповядаме греховете си, Той е верен 
и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ 
Библейско ехо, 15 февруари 1893
      „Той не отблъсква  нито една душа, чието сърце е съкрушено. Сред 
песнопенията на небесните хорове Бог долавя и най-слабия човешки 
глас. Когато в тайната си стаичка откриваме пред Бога сърдечните си 
копнежи, когато крачейки по своя път тихо се молим, думите ни се възди-
гат до трона на всемирния Господар. Никое човешко ухо не долавя тези 
стонове, но те не се изгубват в пространството, а биват забелязани сред 
суетата на деня. Нищо не може да заглуши копнежа на душата. Той се 
издига над уличната шумотевица и трескавото суетене на тълпата, за да 
достигне небесните дворове. Ние говорим на Бога и Той слуша молитви-
те ни.“ Христови притчи, с. 102
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Сряда                                                                                                 1 август

4.  МОЛЕНЕ ЗА МЪДРОСТ

а.  Какво предлага Бог на всеки един от нас, но ако искаме? Как 
трябва да искаме? Яков 1:5, 6

      „Не е нужно да обходим цялата земя, за да намерим мъдрост. Господ 
е край нас. Успех осигуряват не настоящите и бъдещите ни способности, 
а онова, което Спасителят може да направи за нас. Трябва много по-
малко да се уповаваме на човешките възможности и много повече да се 
доверяваме на способността на Бога да действа за всяка една вярваща 
душа. Той копнее да тръгнем след Него с вяра. Копнее да очакваме от 
Него големи неща и да ни даде да проникнем и разберем както времен-
ното, така и духовното. Ще изостри мисълта ви и ще ви дари с такт и 
умение. Оставете притежаваните от вас способности да бъдат употре-
бени в Божието дело, молете Бог за мъдрост и ще я получите.“ Христови 
притчи, с. 81, 82

б.  Как Божията мъдрост ще ни отдели от хората около нас? Псалм 
119:97-100; Второзаконие 4:5-9

      „Както земята, покорявайки се на природните Му закони, трябваше 
да произведе богатствата си, така и сърцата на народа, покорявайки се 
на нравствения Му закон, трябваше да отразяват качествата на Неговия 
характер. Самите езичници щяха да признаят превъзходството на слу-
жещите и покланящите се на живия Бог.“ Христови притчи, с. 175

в.  Как трябва да търсим мъдрост? Кои две изисквания постави Бог 
пред нас, за да получим Неговата мъдрост? Притчи 2:1-6

      „Невъзможно е да изучаваме Библията със смирен и възприемчив дух 
без развиване и укрепване на интелекта. Онези, които най-добре се за-
познаят с мъдростта и целта на Бога, както е открита в Словото Му, ста-
ват мъже и жени с умствена сила и могат да станат способни работници 
с Великия Учител Исус Христос.“ Основи на християнското възпитание, с. 432
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Четвъртък                                                                                       2 август

а.  Какво често забравяме в личните ни молитви? Филипяни 4:6

      „Нашето упражняване в молитва на посвещение не трябва да  се 
състои само в искане и получаване.  Нека не мислим непрекъснато за 
нашите нужди, без изобщо да си спомняме за благата, които получава-
ме. Ние никога не се молим премного; напротив – твърде скъпернически 
отдаваме нашата благодарност. Постоянно получаваме Божиите благо-
датни дарове, а в същото време колко малко изразяваме благодарността 
и признателността си, колко малко хваления Му отдаваме за онова, кое-
то е направил за нас!“ Пътят към Христа, с. 105

б.  За какво можем да бъдем благодарни на Бога всеки ден? Псалм 
68:19; Плач Еремиев 3:22-25

      „Ако чувствата ни не са били притъпени от грях и размишляване 
върху мрачните картини, които Сатана постоянно представя пред нас, 
един постоянен поток от пламенна благодарност би изтичал от сърцата 
ни към Него, Който всекидневно ни обсипва с ползи, за които напълно 
не заслужаваме. Вечната песен на изкупените ще бъде хвала към Този, 
Който ни е възлюбил и ни е измил от греховете ни със собствената Си 
кръв; и ако винаги ще пеем тази песен пред трона на Бога, трябва да я научим тук.“ 
Да мога да Го позная, с. 168

Петък                                                                                                     3 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо е така важно нашите лични молитви да се извършват в 
тайно?

2. Каква сила ни се дава в отговор на молитва и как може тази сила 
да се използва за другите?

3. На коя молитва Бог винаги отговаря – без забавяне?
4. Кога онези, които са около нас, ще видят големите ползи от слу-

жене и поклонение на Бога?
5. Коя песен се нуждаем да научим тук на земята, така че да можем 

да се съединим с изкупените, когато я пеят в небето?

               Урок 5  4 август 2018                Урок 6  11 август 2018
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      Урок 6                                                                             11 август 2018 г.

Молитвени събрания
  
    „Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за как-
вото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца 
Ми, Който е на небесата.“ (Матей 18:19)
     
 „Има голяма нужда от тайна молитва, но също има нужда няколко хрис-
тияни да се срещат заедно и съединят с искреност молбите си към Бога.“ 
В небесните места, с. 91

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 2, с. 469 – 473 
(71. Социални събрания)

Неделя                                                                                                 3 август

1. ЗАЩО ДА ОТИВАМЕ НА МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ?

а.  Каква е целта на молитвеното събрание? Защо е така важно да го 
посещаваме? 1Солунци 5:11; Евреи 10:25

      „Търсете всеки случай да отивате където е навик да бъде правена 
молитва. Онези, които наистина копнеят за общение с Бога, ще бъдат 
видени в молитвеното събрание, изпълнявайки вярно дълга си и сери-
озно и загрижено да събират всички ползи, които могат да получат. Ще 
използват всеки случай да бъдат там, където могат да получат лъчите 
на светлината от небето. 
      Събираме се заедно, за да се назидаваме един друг чрез размяна 
на мисли и чувства, да съберем сила,  светлина и кураж, запознавайки 
се един с друг с надежди и стремежи и чрез нашите сериозни сърдечни 
молитви, представени с вяра, получаваме освежение и сила от Източни-
ка на нашата сила. Тези събрания ще бъдат най-скъпоценното време.“ 
В небесните места, с. 91
       „Призовани сме да не изоставяме общите си събрания, но те не са 
само за наше собствено освежение. Трябва да бъдем вдъхновени от 
по-голямо усърдие да предаваме утехата, която сме получили.“ Свиде-
телства към църквата, т. 6, с. 310



34                Урок 6  11 август 2018

Понеделник                                                                                    6 август

2. КАК ДА ПРЕКАРВАМЕ ЕДНО МОЛИТВЕНО СЪБРАНИЕ

а.  Кой принцип трябва да съблюдаваме относно времето за молит-
вено събрание? 1 Коринтяни 14:40

      „Събранието за конференция и молитва не трябва да е отегчително. 
Ако е възможно, то трябва да се провежда в определен час. Ако някои 
закъснеят с половин час или дори с петнадесет минути, другите не бива 
да ги чакат. Дори само двама да присъстват, те могат да изискат обе-
щанието. Събранието трябва да се открие в определен час, независи-
мо дали присъстват малцина или мнозина. Формализмът и студенината 
трябва да бъдат изоставени и всички да изпълняват задълженията си.“ 
Свидетелства към църквата, т. 2, с. 469
      „Според получената от мен светлина нашите събрания трябва да 
бъдат духовни и социални и не прекалено дълги.“ Свидетелства към църк-
вата, т. 2, с. 70

б.  Как счита Бог дългите публични молитви? Матей 6:5

      „Страхувам се, че някои, които не отнасят трудностите си пред Бога в 
лична молитва,  ги запазват за молитвеното събрание и там наваксват с 
моленето за няколко дни. Такива люде могат да бъдат наречени убийци 
на конференции и молитвени събрания. Не излъчват светлина, не нази-
дават никого. Техните студени, замръзнали молитви и дълги отстъпниче-
ски свидетелства хвърлят сянка. Всички се радват, когато те приключат и 
е почти невъзможно да се забравят студенината и тъмнината, внесени в 
събранието чрез техните молитви и увещания.“ Пак там

в.  Как Исус учеше учениците да се молят в събранията, които Той 
провеждаше? Матей 6:7

      „Когато проповядваше на хората, Христос не посвещаваше времето 
на молитва. Не им налагаше, както правеха фарисеите, дълги отегчител-
ни церемонии и молитви.“ Пак там, с. 271
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Вторник                                                                                                7 август

3. ВРЕМЕ ЗА УЧАСТИЕ

а.  Какво трябва всеки един да бъде готов да направи в молитвено-
то събрание? Марк 5:19 (втората част); Малахия 3:16

     „Всички, които вървят напред в християнския си път, би трябвало да  
имат, и ще имат, жива, нова и интересна  духовна опитност. Живата опит-
ност е съставена от ежедневни изпитания, конфликти и изкушения, големи 
усилия и победи и голям мир и радост, спечелени чрез Исус. Семплото раз-
казване на такива неща дава светлина, сила и познание, които ще помогнат 
на други хора в напредването им в божествения живот.“ Пак там, с 470
    „Ние  можем всекидневно да се учим повече от нашия небесен Баща, 
получавайки свежо преживяване от Неговата благодат. Тогава ще желаем 
да говорим за Неговата любов и като правим това, собствените ни сърца 
ще бъдат стоплени и насърчени. Ако мислим и говорим повече за Исус и 
по-малко за себе си, ще имаме далеч повече от Неговото присъствие. (…)
     Не трябва една личност да дава всички свидетелства за Исус, но все-
ки един, който обича Бога, трябва да свидетелства за премъдростта на 
Неговата благодат и истина.“ В небесните места, с. 92

б. Освен споделяне на нашата опитност, с какво друго можем да до-
принесем в молитвеното събрание? Псалм 35:18; 107:31, 32

      „Когато растете в благодатта, ще обичате да посещавате религиоз-
ните събрания и с радост ще свидетелствате за Христовата любов пред 
събранието. (…) Колко много сила ще даде една дума на надежда, кураж 
и решителността в правилната посока на един, който е предразположен 
да се подхлъзне в навици, които са деморализиращи! Непоколебимата 
цел, която може да притежавате в осъществяването на добри принципи, 
ще окаже влияние да балансира душите в правилната посока. Няма гра-
ници за доброто, което можете да направите.“ Да мога да Го позная, с. 161
     „Бог желае Неговите послушни деца да се уповават на обещанията 
Му и да идват при Него с хваление и благодарност. Бог е изворът на жи-
вота и силата. (…) Той е направил за Своите люде толкова много неща, 
които да вдъхновят всяко сърце за благодарност! Исус скърби, че наро-
дът Му издига толкова малко хваления. Желае той да изразява по-ясно 
съзнанието си, че има причина за радост и задоволство.“ Свидетелства 
към църквата, т. 6, с. 310
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Сряда                                                                                                    8 август

4.  СЪБИРАНЕ ЗА МОЛИТВА В МАЛКИ ГРУПИ

а.  Какъв пример имаме за четири младежи, молещи се в училище? 
Даниил 2:13-18

      „Даниил и неговите другари трябваше да бъдат убити заедно с фал-
шивите пророци; но Даниил се окуражи, застана пред царя и помоли да 
му се даде време, за да може да каже съня и неговото тълкувание.
      Монархът удовлетвори молбата на Даниил, който свика своите дру-
гари и заедно с тях представи пред Бога своята тъжба, като молеха из-
вора на светлината да им даде мъдрост и знание. Въпреки че в царския 
дворец тези младежи бяха обкръжени от изкушения, те не забравиха 
своята отговорност пред Бога. Те бяха напълно убедени, че чрез Него-
вото провидение бяха получили този висок пост, за да изпълняват вярно 
Неговото дело и да известят Неговата истина. Те уповаваха на Бога. В 
трудности и опитности те Го молеха за сила и Той беше тяхна помощ.“  
Чистотата на сърцето, 18, 19

     „На превитите си колене те молеха Бог да им даде сила и мъдрост, 
която единствено може да им помогне в голямата нужда.“ Синове и дъщери 
на Бога, с. 216

б.  Как беше отговорено на молитвата им? Даниил 2:19, 46-49

      „Божиите слуги не се молиха напразно. Те прославиха Бога и в часа 
на скръбта Бог почете тях. Тайната бе открита на Даниил и той побърза 
да поиска среща с царя.“ Чистотата на сърцето, с. 19 

в.  Какво можем да научим от молитвата на Даниил и неговите дру-
гари? Матей 18:20

      „Има голяма нужда от тайна молитва, но също има нужда няколко 
християни да се срещат заедно и съединени със сериозните си молитви 
към Бога. В тези малки групи Исус присъства, любовта на душите се за-
дълбочава в сърцето и Духът проявява мощните Си енергии, че човешки 
агенти могат да бъдат използвани по отношение спасяването на онези, 
които са изгубени.“ Издигнете Го, с. 358
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Четвъртък                                                                                       9 август

5.  ВЪТРЕ В ЛАГЕРНОТО СЪБРАНИЕ

а.  Кое състояние, за което Христос се молеше, подобно трябва да 
бъде предмет на нашите молитви? Псалм 133:1; Ефесяни 4:3

б.  Как може да бъде осъществено това състояние особено на ла-
герното събрание? Матей 18:19; Притчи 24:6 (последната част) Как 
въздейства това на онези, които посещават?

      „Работещите по лагерни събрания трябва често да се събират заедно 
за молитва и съвет, за да могат да действат мъдро. На тези събрания има 
много неща, изискващи внимание. Но служителите трябва всеки ден да 
отделят време за молитва и съвет. Трябва да знаете, че всичко има значе-
ние – дори мястото, „на което сте стъпили“. Когато работата се върши по 
този начин, има единство на сърцата и съгласуваност в действията. Това 
ще бъде чудесно средство за занасяне Божиите благословения до хората.
      Преди да изнесат лекция, служителите трябва да отделят време да 
търсят Бога за мъдрост и сила. Преди те често са се усамотявали и са 
се молили заедно, без да се отказват, докато Божият Дух не отговори на 
молитвите им. След това са се връщали от молитвеното си място със 
светнали лица; и когато след това са говорили пред църквата, думите ми са 
били изпълнени със сила. Достигали са до сърцата на хората, защото съ-
щият Дух, Който им е дал благословение, е подготвил сърцата да приемат 
вестта. Небесният Всемир е извършил много повече, отколкото можем да 
схванем, за обръщането на душите.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 47

Петък                                                                                              10 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Кои са някои от благословенията, които се получават от посеща-
ване на молитвено събрание?

2. Колко време трябва да бъде посветено на молитва?
3. Защо трябва да споделяме нашата опитност в молитвено съ-

брание?
4. Какво може да бъде научено от молитвеното събрание, прове-

дено от Даниил и тримата му другари?
5. Защо трябва ръководителите на нашите лагерни събрания чес-

то да отделят време заедно за молитва и съвет?
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     Урок 7                                                                                 18 август 2018 г.

    Публична молитва
      „А когато се молите, не говорете излишни думи, както езични-
ците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си 
говорене.“ (Матей 6:7)

      Препоръчвани четива: Служители на евангелието, с. 150 – 153 
(Публичната молитва)

Неделя                                                                                                12 август

1.  МОЛИТВА В БОГОСЛУЖЕНИЕ И СЛУЖБА

а.  С какво трябва да се характеризира поведението ни на публично-
то богослужение и начина, по който се обръщаме към Бога? Псалм 
96:9

      „Смирение и благоговение би трябвало да характеризира поведение-
то на всички, които застават в присъствието на Бога. В името на Исус 
ние можем да идваме пред Него с доверие, а не с нахална дързост, като 
че ли Той е на едно ниво с нас. Има хора, които се обръщат към великия 
всемогъщ и свят Бог, живеещ в непрестъпна виделина, като към равен 
или дори към по-низш.“  Патриарси и пророци, с. 164

б.  Кое положение при публичната молитва отразява правилно това 
отношение? Псалм 95:6; Деяния 20:36; 21:5

      „Получавам писма, в които ме питат за подходящата поза, когато чо-
век се моли на Владетеля на вселената. Откъде са придобили братята 
идеята, че трябва да стоят прави, когато се молят на Бога? Един от тях, 
който бе учил в продължение на пет години в Батъл Крийк, бе помолен 
да води молитвата преди сестра Уайт да говори. Но както го гледах за-
станал на крака, докато устните му вече щяха да се отворят да се по-
молят на Бога, душата ми се разбунтува вътре в мене и аз му отправих 
открит укор. Призовавайки го по име, казах: „Коленичи!“ Това винаги е 
правилната поза!“ Избрани вести, кн. 2, с. 339

               Урок 7  18 август 2018                Урок 7  18 август 2018
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Понеделник                                                                                     13 август

2.  КРАТКО И НА ЦЕЛТА

а.  Какъв пример ни остави Исус за това как трябва да се молим 
публично? Матей 6:9-13

      „Господната молитва не е предвидена да се повтаря просто като фор-
ма, а е илюстрация за това, какви трябва да бъдат молитвите – прости, 
сериозни и разбираеми. В простичка молба кажете пред Господа нужди-
те си и изразете благодарността си за Неговите милости.“ Свидетелства 
към църквата, т. 6, с. 304
      „Христос показа на учениците Си, че молитвите им трябва да са 
кратки, да изразяват само това, което желаят, и нищо повече. Той им по-
каза колко трябва да са дълги и каква да е същността на молитвите им, в 
които да се изразява желание за земни и духовни благословения, както и 
благодарност за тях. Колко всеобхватна е тази молитва образец! Покрива 
действителните нужди на всички хора. Една или две минути са достатъч-
ни за всяка обикновена молитва.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 472

б.  Кой принцип относно това как трябва да говорим може да важи 
и за публичните ни молитви? Притчи 10:19 Защо някои публични 
молитви са така дълги?

      Дългото, отегчително говорене и молитви не са подходящи където 
и да било, особено на социални срещи. На онези, които са напористи и 
винаги готови да говорят, се позволява да обсебят времето за свидетел-
стване на по-стеснителните и затворени личности. Обикновено най-по-
върхностните хора имат да кажат най-много.
      Техните молитви са дълги и механични. Те отегчават ангелите и хо-
рата, които ги слушат. Нашите молитви трябва да са кратки и право към 
целта. Ако някой има да отправя дълги и уморителни прошения, нека ги 
остави за тайната стаичка. Пуснете Божия Дух в сърцата си и Той ще по-
мете всяка суха формалност.“ Свидетелства към църквата, т. 4. с. 68
      „Често пъти се произнасят дълги и отегчителни молитви на публично 
място, понеже е занемарено личното общуване с Бога. Нека проповед-
ниците не изнасят в молитви занемарените си през седмицата задълже-
ния, надявайки се да изкупят своята небрежност и да успокоят съвестта 
си. Такива молитви често пъти снижават духовното ниво на другите.“ Слу-
жители на евангелието, с. 150, 151
      „Прозаичните проповядващи молитви са ненужни и не на място в публич-
но събрание. Кратката молитва, произнесена пламенно и с вяра, ще смекчи 
сърцата. По време на дългите молитви присъстващите чакат нетърпеливи, 
като че желаят по-скоро да се приключи.“ Служители на евангелието, с.153
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Вторник                                                                                            14 август

3. МОЛЕНЕ СЪС СМИРЕНИЕ

а.  Какво поведение трябва да избягваме в молитва? Матей 6:5, 7, 8

      „Мнозина обаче изричат молитвата сухо и назидателно. Те се молят 
на хората, а не на Бога. Ако се молеха на Бога и наистина разбираха как-
во вършат, щяха да се стреснат от своето безочие, тъй като произнасят 
проповед пред Господа във вид на молитва, сякаш Творецът на вселена-
та се нуждае от специална информация за неща, случващи се по света. 
Всички подобни молитви са като звънтяща мед и кимвал, що дрънка. 
Те не се вземат предвид на небето. Божиите ангели и смъртните хора, 
които са принудени да ги слушат, се изморяват от тях.“ Свидетелства към 
църквата, т.2, с. 472
      „Когато се молите бъдете кратки, пристъпвайте направо към целта. 
Не проповядвайте на Господа чрез дълги молитви. Искайте хляба на жи-
вота, както едно гладно дете иска хляб от земния си баща. Бог ще даде 
всяко благословение, ако Го молим смирено и с вяра.“ Свидетелства км 
църквата, т2. с. 194

б. Кое е ценно в Божиите очи? 1 Петрово 3:4; Яков 4:6 Как тогава 
трябва да се молим?

      „Молитвата е най-святото действие на душата. Тя трябва да бъде ис-
крена, смирена, сериозна – желанието на едно обновено сърце, изказа-
но в присъствието на святия Бог. Когато съзнава, че е в присъствието на 
Бога, молещият се ще забрави личното Аз. Няма да има никакво жела-
ние да изтъква човешки талант; няма да се старае да угоди на човешкото 
ухо, а ще се стреми да получи благословението, за което копнее душата 
му.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 194, 195

в.  Кога Бог не ще чуе една молитва, произнесена публично? Псалм 
66:18

      „Ако съзираме в сърцето си някакво нечестие, ако сме привързани 
към някой познат грях, Господ няма да ни послуша; но молитвата на по-
каяната, съкрушена душа винаги бива приета. Когато всяка съзнателна 
неправда бъде поправена, ние можем да вярваме, че Бог ще отговори 
на нашите молби. Нашите собствени заслуги никога не могат да ни пре-
поръчат пред Бога, нито да ни спечелят Неговото благоволение. Само 
достойнството на Исус е, което ще ни спаси, само Неговата кръв е, Която 
ще ни очисти; но въпреки това и ние имаме да извършим едно дело, като 
се съобразяваме с тези условия за приемане.“ Пътят към Христа, с. 97, 98
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Сряда                                                                                                 15 август

4.  БОЖИЯТА РЪКОВОДНА МОЛИТВА

а.  Какъв пример на публична молитва ни даде цар Соломон при 
освещаването на храма? 2 Летописи 6:12, 13

       „При посвещението на храма Соломон (…) “беше направил медна 
платформа, (…) която беше положил сред двора; и като застана на нея, 
падна на коленете си пред цялото израелево общество и простря ръцете 
си към небето“ (2 Лет. 6:13).“ Избрани вести, кн. 2, с. 341

б.  Какво можем да научим от тази молитва? 2 Летописи 6:14-42

      „Дългата молитва, която той произнесе тогава, бе подходяща за 
случая. Беше вдъхновена от Бога и излъчваше възвишено благочестие 
заедно с най-дълбоко смирение.“ Пак там

в.  Как отговори Бог на смирената  публична молитва на Йосафат 
за освобождение (2 Летописи 20:5-12) и какъв беше отговорът на 
Йосафат? Стихове 14-19

      „Застанал пред народа в храмовия двор, Йосафат изля душата си 
в молитва, обръщайки се към Бога с молба да изпълни Своите обе-
щания и изповядвайки безпомощността на Израил. (…) Йосафат уве-
рено можеше да каже: „Към Тебе са очите ни.“ От много години той бе 
учил народа да се уповава на Този, Който в миналото толкова често 
се бе намесвал, за да спаси своите избрани от унищожение. Сега, в 
бедата, Йосафат не беше сам. „А целият Юда стоеше пред Господа с 
челядите си, жените си и чадата си.“ Обединени в пост и молитва, те 
помолиха Бога да смути враговете им, за да се прослави името Му.“ 
Пророци и царе, с. 104
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Четвъртък                                                                                      16 август

5. ПРИМЕРЪТ НА ИСУС В ПУБЛИЧНА МОЛИТВА

а.  Каква беше целта на Исус в една от малкото записани Негови 
публични молитви? Йоан 11:41-43

      „Издигайки очите Си, Спасителят се помоли: (…)
      „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз знаех, че Ти винаги Ме слу-
шаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, 
че Ти Си ме пратил.“ Тишината, която последва тази молитва, беше на-
рушена от извикването на Исус с висок глас: „Лазаре, излез вън!“ Духът 
на пророчеството, т. 2, с. 365
 
б. Какъв беше резултатът от тази молитва? Йоан 11:44

      „Това върховно чудо на Христос накара мнозина да повярват в Него. 
Но някои, които бяха в тълпата около гроба, и чуха, и видяха удивител-
ните дела извършени от Исус, не бяха обърнати, но закоравиха сърцата 
си срещу доказателството на собствените им очи и уши. Това изявление 
на силата на Христос беше върховното изявление, представено от Бога 
на човека, като доказателство, че беше изпратил Сина Си на света за 
спасението на човешката раса. Ако фарисеите отхвърлиха това мощно 
доказателство, никаква сила на небето, нито на земята можеше да из-
тръгне от тях сатанинското им неверие.“ Духът на пророчеството, т. 2, с. 366

Петък                                                                                                  11 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН РЕГОВОР

1. Каква трябва да бъде позата ни, когато се молим публично? Как 
въздейства това на нашия глас при молитвата?

2. Какво можем да научим от молитвата на Исус, която предаде на 
учениците Си?

3. Как могат нашите молитви да завършат като звънтяща мед и 
кимвал, що дрънка?

4. Защо на молитвата на Йосафат беше отговорено по такъв уди-
вителен начин?

5. Каква беше целта на кратката публична молитва на Исус пред 
гроба на Лазар?
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    Урок 8                                                                               25 август 2018 г.

Молене за други
   
      „И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един 
за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на 
праведния.“ (Яков 5:16)

      „Започнете да се молите за души, идете близо до Христос, близо 
до окървавената Му страна. Нека животът ви бъде украсен с кротък и 
смирен дух и нека усърдните ви смирени молитви се издигат към Бога за 
мъдрост, за да имате успех да спасите не само вашата душа, но и души-
те на други.“ Вест към младите, с. 147

Препоръчвани четива: Пророци и царе, с. 63 – 72 (9. Илия Тесвиецът; 
10. Глас на строго изобличение – до „Дълбоко загрижен за домочадието си, 
царят реши да обедини усилията със своя служител в търсене на незасегнати места, къ-
дето може да се намери пасище“; стр. 83 – 84 – до „Ръката му бе изпълнила Божията 
присъда при съда, убивайки езическите пророци“)

Неделя                                                                                               19 август

1.  МОЛЕНЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВИ НАРАНЯВАТ

а.  Колко много пострада Йов? Йов 1:13–22; 2:7–10

б.  Кога свърши страданието на Йов? Йов 42:7–10

      „Господ обърна пленничеството на Йов, когато той се помоли не само 
за себе си, но за онези, които бяха му се възпротивявали. Когато почув-
ства сериозен копнеж, че душите, които бяха съгрешили против него, да 
може да бъдат подпомогнати, той самият получи помощ. Нека се молим не 
само за нас, но за онези, които са ни наранили и продължават да ни нараня-
ват. Молете се, молете се особено в ума си. Не давайте почивка на Господа; 
защото Неговите уши са отворени да чуват искрени, настойчиви молитви, 
когато душата е смирена пред Него.“ Библейски коментар, т. 3, с. 1141

в.  Как беше награден Йов за това, че мислеше за другите, въпреки 
собственото си прекомерно страдание? Йов 42:11-13
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Понеделник                                                                                       20 август

2.  МОЛЕНЕ ЗА ЕДИН ЦЯЛ ГРАД

а.  След освобождението на град Содом заедно с неговия племен-
ник Лот каква беше реакцията на Авраам спрямо Господния план да 
унищожи Содом? Битие 18:20-25

      „Бог удостои Авраам с голяма чест. Ангели от небето вървяха и раз-
говаряха с него като приятели с приятел. Когато се готвеха присъдите за 
Содом, те не бяха скрити от него и той се застъпи за грешниците пред 
Бога. (…)
      „Интимното благоволение на Господа е с онези, които Му се боят“ (Пс. 
25:14). Авраам бе почел Бога и Господ почете него, като му даде достъп 
до Своя съвет и му разкри намеренията Си.“ Патриарси и пророци, с. 82, 83

б. Как Авраам умоляваше Бога за Содом, потвърждавайки своето 
незнание за истинското състояние на града? Битие 18:26–33

      Въпреки, че бе жител на Содом, Лот не участваше в нечестието на 
своите съграждани. Авраам смяташе, че в този многолюден град трябва 
да има и други поклонници на истинския Бог. (…) Авраам не се помоли 
само веднъж, а много пъти. Ставайки все по смел поради това, че мол-
бите му получаваха отговор, той продължи да иска, докато получи уве-
рение, че щеше да бъде пощаден, ако в града се намереха дори десет 
праведници.
      Любов към погиващите души вдъхновяваше молитвата на Авраам. 
Макар че се отвращаваше от греховете на този разпуснат град, той же-
лаеше грешниците да бъдат спасени. Дълбокият му интерес към Содом 
показва безпокойството, което той преживяваше за непокаяните. От нас 
се иска да изпитваме омраза към греха, но милост и любов към грешни-
ка. Навсякъде около нас има души, отиващи към гибел, така безнадежд-
на, така ужасна като постигналата Содом. (…) А къде са гласовете на 
предупреждение и умоляване, които казват на грешника да бяга от това 
ужасно проклятие?“ Патриарси и пророци, с. 83

в.  Накрая колко можа Бог да спаси от Содом? Битие 19:30
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Вторник                                                                                              21 август

3.  МОЛЕНЕ ЗА НЕПОКАЯНИТЕ

а.  Какво беше обещано на Израил, като дисциплина, ако продължа-
ват да не се покоряват на Бога? Второзаконие 28:15, 16, 23, 24

б.  Основавайки се на това обещание, каква беше молитвата на 
Илия за Израил през един период на явно непослушание към Бога? 
Яков 5:17

      „Покрусен от мъка, той помоли Бога да прекрати порочния живот на 
народа, за да може да види истината за отделянето си от Него. Илия 
силно желаеше хората да се покаят, преди да стигнат толкова  дълбоко 
в злото, че да си предизвикат Господното унищожение.
      На молитвата на Илия бе отговорено. Често повтаряните апели, уве-
щания и предупреждения не бяха подтикнали Израил да се покае. Беше 
дошло време Бог да им говори чрез наказания. Тъй като поклонниците 
на Ваал твърдяха, че небесните съкровища – росата и дъждът – идват 
не от Йехова, а от силите, управляващи природата, и че посредством 
творческата си на слънцето земята се обогатява и дава изобилна жетва. 
Божието проклятие трябваше да накаже омърсената земя. (…) Докато не 
се обърнеха към Бога с покаяние и докато не признаеха, че Той е източ-
ник на всички благословения, върху земята нямаше да пада нито роса, 
нито дъжд.“ Пророци и царе, с. 63

в.  Каква беше молитвата на Илия и какъв беше резултатът, след 
като Израил призна Бога като върховен? Яков 5:18; 3 Царе 18:42 – 45

      „Когато на планината Кармил (Илия) се помоли за дъжд (3 Царе 
18:41 – 45), вярата му беше изпитана, но той постоянстваше със своята 
молба пред Бога. (…) Бог не винаги отговаря на нашите молитви от пър-
вия път, когато викаме към него; защото ако правеше това, може да го 
приемем като нещо нормално, че сме имали право на всички благосло-
вения и милости, с които ни дарява. Вместо да изследваме сърцата си 
да видим дали чувстваме някакво зло в нас, допуснали някой грях, бихме 
станали безгрижни и ще пропуснем да признаем нашата зависимост от 
Него и нуждата ни от Неговата помощ.“ Божията удивителна благодат, с. 88
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Сряда                                                                                                  22 август

4.  МОЛЕНЕ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СА В БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

а.  Какво се случи с Петър и как реагира църквата? Деяния 12:1-5

      „Имаше голяма скръб и ужас при смъртта на Яков. Когато Петър също 
бе затворен, цялата църква  беше в пост и молитва. (…)
      Когато екзекуцията на Петър се отложи под различни претексти до 
след пасхата, Христовата църква имаше време за дълбоко изследване 
на сърцето и сериозна молитва. Силни молби, сълзи и постене се бяха 
смесили заедно. Молеха се непрестанно за Петър; чувстваха, че не може 
да бъде отделен от Христовото дело, и чувстваха, че бяха стигнали до 
точка, където без особена помощ от Бога, Христовата църква би изчез-
нала.“ Духът на пророчеството, т. 3, с. 335, 336

б.  Как отговори Бог на молитвите на Своя верен народ? Деяния 
12:6–12

в.  Кои са някои от обещанията, които ни уверяват, че Бог ще бъде с 
нас в трудни времена? Псалм 28:7; 9:14, 15

      „Често се отправят молитви за онези, които са нападнати от някаква 
беда, за опечалените и обезсърчените, и това е право. Ние трябва да 
се молим Бог да изпрати светлина в помрачената душа и да утеши опе-
чаленото сърце. Но Бог отговаря на молитвите на онези, които сами Му 
дават възможност да ги благослови. Докато отправяме молитви за тези 
страдащи, ние същевременно трябва да ги насърчаваме те да помагат 
на други, които са в по-голяма нужда от тях. Помрачението ще изчезне 
от техните сърца, когато те се опитват да помагат на други. Когато се 
опитваме да утешаваме други с утехата, с която ние сме утешени, бла-
гословението ще се върне върху нас.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 174
      „Нека поглеждаме към паметните стълбове, които ни напомнят за 
онова, което Господ е сторил, за да ни утешава и да ни спасява от ръката 
на погубителя. Нека пазим винаги свежи в съзнанието си всичките нежни 
милости, с които Господ ни е обсипвал – сълзите, които е пресушавал, 
болките, които е облекчавал, трудностите, които е премахвал, страхове-
те, които е разпръсвал, нуждите, които е задоволявал, благословенията, 
с които ни е дарявал – и така ще се изпълваме със сила, за да можем да 
издържим и онова, което все още ни предстои да преживеем през оста-
налата част от нашето поклонническо пътуване.“ Пътят към Христа, с. 128

               Урок 8  25 август 2018
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Четвъртък                                                                                   23 август

5.  БОГ ПОМНИ, КОГАТО ДУРГИ ПРОПУСКАТ ДА СЕ МОЛЯТ

а.  Какво се случи с Павел, когато беше пазен от римляните, докато 
изследваха случая му? Деяния 23:12–15

б.  Как се намеси Бог, за да спаси Павел? Деяния 23:16-22

      „Когато Петър беше затворник и осъден на смърт, братята отправяха 
сериозна молитва към Бога ден и нощ за освобождението му. Но такъв 
интерес не беше проявен за него (Павел), на когото се гледаше като на 
отстъпник от Мойсей, един учител на опасно учение. Павел дължеше 
избягването си от насилствена смърт не на старейшините, чийто съвет 
го беше довел в това опасно положение, но на бдителното съчувствие на 
един роднина.“ Скици от живота на Павел, с. 226

в.  Как знаем, че Бог ще помни днес Своите верни деца? Евреи 13:5 
(последната част); Псалм 37:28

Петък                                                                                                24 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво стана с Йов, когато той се помоли за онези, които се опъл-
чваха против него? Какво можем да научим от това?

2. Кое подтикна Авраам да се моли за Содом? Как можем да под-
хранваме днес същия този дух?

3. Защо се помоли Илия на Бога да посети Своя народ със съдби?
4. Какъв вид молитва беше отправена за Петър и какъв беше ре-

зултатът?
5. Как Бог си спомни за Павел, когато беше забравен от своите 

братя?

               Урок 8  25 август 2018

Да
ре

ни
я 

от
 п

ър
ва

та
 с

ъб
от

а 
- з

а 
це

нт
ра

ла
та

 в
 М

ад
аг

ас
ка

р



48

 

  

48

                                                                          1 септември 2018 г.

Дарения от първата събота
   за централата в Мадакаскар

      Мадагаскар е голяма островна на-
ция край югоизточното крайбрежие 
на Африка. В него се намират над 
хиляда диви животни, от които 90% 
не се срещат никъде другаде по све-
та. Това е остров от тропически гори, 
красиви плажове и коралови рифове. Близо до оживената столица Ан-
тананариво се намира Амбохиманга, комплекс от хълмисти кралски 
дворци и гробища, украсени с масивни, вековни баобабни дървета. . 
     Населението на Мадагаскар е 24 милиона души. Според неотдавнашно 
проучване 55% от населението са поддръжници на традиционните вери, 
40% са християни, а останалите 5% от населението са мюсюлмани. Мада-
гаскарските християни са подразделени почти еднакво между протестанти-
те и римокатолиците. Официалните езици са френски и малагашки.
      Вестта на Реформацията дойде в Мадагаскар през 2013 г., когато 
брат Джон Боско, проповедник от Руанда, реши да посети тази страна. 
Една двойка от протестантска църква го прие и му помогна да намери 
подслон. Брат Боско им даде някои изследвания на Библията и двойката 
се заинтересува много от вестта  на настоящата истина. В съботите 
тази двойка предостави място за поклонение, поканвайки свои приятели 
и деца да присъстват на тези събрания за богослужение. След това 
вестта на реформацията се разпространи в други части на страната 
чрез това семейство. Скоро бе изпратен един библейски работник 
от Руанда, с помощта на двама доброволци от Бразилия. След 6 
месеца усилена работа, за първи път бяха кръстени 49 души. Сега в 
Мадагаскар имаме над 80 членове на църквата и над 200 членове на 
съботното училище. Наскоро мисията беше официално организирана. 
      Нашите членове са разпръснати из цялата страна. Сега искаме да 
установим нашата централа в Антананариво, тъй като се намира в 
центъра на острова и е идеално ядро   за нашата мисионерска работа. 
Ще имаме и място за богослужение и място за отпечатване на брошури. 
      Сега ние апелираме към нашите братя по целия свят да помогнат 
благосклонно за изграждането на този проект. Нашата молитва е Бог да 
възнагради вашата подкрепа на Неговото мисионерско дело. „Благотворната 
душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“ (Притчи 11:25)
                           Вашите братя и сестри от мисия Мадагаскар 

                     Урок 9  1 септември 2018
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     Урок 9                                                                              1 септември 2018 г.

Ограничения при молитвата
       „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим 
нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“ (1 Йоаново 5:14)

      „Тези, които постоянстват в Исус, имат уверението, че Бог ще ги слу-
ша, понеже те обичат да вършат Неговата воля. Те не отправят формал-
на, многословна молитва, но идват при Бога с искрено, смирено дове-
рие, като дете при един нежен баща, и изказват  своята скръб, страхове 
и грехове и в името на Исус представят своите желания.  Те напускат 
Неговото присъствие, радвайки се на опрощаващата любов и подкрепя-
ща благодат.“ Нашето високо призвание, с. 147

Препоръчвани четива: Животът на Исус, с. 427 - 437 (58. Лазаре, излез 
вън)

Неделя                                                                                                 26 август

1.  БОГ РАБОТИ ЧРЕЗ ЗАБАВЯНЕ

а.  С каква молба Марта и Мария дойдоха при Исус? Йоан 11:1, 3 
Каква вяра изявяваше този израз?

     „Когато Лазар се разболя (Марта и Мария) изпратиха до Исус: „Госпо-
ди, ето този, когото обичаш, е болен“. Нито дума повече, но неотложна 
вест за Него да дойде. Те напълно очакваха, че техният възлюбен Прия-
тел ще дойде веднага и ще излекува брат им.“ Ръкопис, 21, с. 109

б.  Отговори ли Исус на молитвата на сестрите? Йоан 11:6 Какъв 
беше резултатът от Исусовото забавяне? Стихове 11 – 14

      „Щом вестта беше отишла, (Мария и Марта) видяха решителна про-
мяна към по-зле в болния човек. Температурата бързо се покачи и скоро 
разбраха, че в борбата между живота и смъртта , смъртта триумфира. 
Със сърца изпълнени с болка, видяха своя брат мъртъв.“ Пак там
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Понеделник                                                                                         27 август

2.  БОЖИЯТА ЦЕЛ, ПРАВЕЙКИ НИ ДА ЧАКАМЕ

а.  Защо Исус позволи Лазар да умре? Йоан 11:4, 15 Каква чест се 
оказа на Лазар като резултат от забавянето на Исус с отиването Му 
да го види? Стихове 38 – 44

      „Заради тях (учениците) Той остави Лазар да умре. Ако Му бе възста-
новил здравето, не щеше да извърши чудото, което бе най-положител-
ното доказателство за Неговия божествен характер.“ Животът на Исус, с. 431

б.  Какво можем да научим от опитността на Исус  с Лазар? Псалм 
37:5, 7 (първата част)

      „Нищо не наранява душата, както стрелите на неверието. Когато дой-
де изпитание, каквото ще дойде, не се тревожете или оплаквайте. Без-
мълвието в душата прави по-ясен гласа на Бога. „Тогава те се веселят, 
защото са утихнали“. Не забравяйте, че сте под вечните ръце. „Облегни 
се на Господа и чакай Него“ (Пс. 37:7). Той те води в пристанище на ми-
лостиво преживяване.“ В небесните места, с. 269

в.  Защо понякога Бог забавя отговора на нашите молитви? Евреи 
10:35, 36; Йов 23:10

      „Понякога сме изкушени да мислим, че обещанието „Искайте и ще ви 
се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори“ не се из-
пълнява, освен ако отговорът дойде незабавно, когато е отправена мол-
бата. Наша привилегия е да искаме особени благословения и да вярва-
ме, че ще ни бъдат дадени. Но ако благословенията, които искаме не се 
дадат незабавно, не трябва да мислим, че молитвите ни не са чути. Ние 
ще получим дори ако отговорът се забави за известно време. В изпълне-
нието на плана на изкуплението Христос виждаше в човечеството дос-
татъчно да Го обезкуражи. Но Той не се обезкуражи. С милост и любов 
продължи да ни предлага случаи и привилегии. Така трябва да почиваме 
в Господа и да Го чакаме търпеливо. Отговорът на нашите молитви може 
да не дойде така бързо както желаем и може да не бъде точно както сме 
искали; но Този, Който знае кое е най-доброто за децата Му, ще дари 
много по-голямо добро, отколкото сме искали, ако не сме станали невяр-
ващи и обезкуражени.“ Младежки наставник, 6 април 1899

                     Урок 9  1 септември 2018                      Урок 9  1 септември 2018
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Вторник                                                                                               26 август

3.  ОТКАЗВАНЕ ДА СЕ МОЛИ ЗА ЕДИН ИЗХОД

а.  Тъй като Исус трябваше да стане жертва за нашите грехове, как 
Неговото човешко естество отговори на борбата пред Него? Матей 
26:39; Лука 22:42

      „Един мистериозен облак като че Го обкръжи.  Неговият мрак бе 
почувстван от близкостоящите. Божият Син седеше погълнат в мисли. 
Най-сетне мълчанието бе нарушено от тъжния Му глас: „Душата Ми сега 
се смути и какво да кажа?  Отче, избави Ме от този час!“ Всъщност Хрис-
тос пиеше вече горчивата чаша. Човешкото Му естество  изтръпваше от 
ужас при мисълта за изоставянето Му, когато повидимому Той ще бъде 
изоставен дори и от Бога и когато всички ще гледат на Него като на по-
разен и уязвен от Бога. Той се ужасяваше от мисълта, че ще бъде изло-
жен публично като най-зъл престъпник, че ще бъде предаден на срамна 
и позорна смърт. Предчувствието за борбата със силите на тъмнината, 
чувството за тежкия товар от човешките престъпления и гнева на Отец 
поради греха омаломощиха духа на Христос и изписаха на лицето Му 
смъртна бледнина.“ Животът на Исус, с. 512

б.  Въпреки че Неговото човешко естество се отдръпна от борба-
та пред Него, как Исус изрази послушание към Своя Отец? Матей 
26:42; Йоан 12:27

      „В най-критичните кризи, когато сърце и душа са съкрушени под 
товара на греха, Гавраил е изпратен да укрепи божествения страдалец 
и да Го насърчи да  стъпи в окървавената Си пътека. И докато ангелът 
подкрепяше Неговото изнемощяло тяло, Христос взе горчивата чаша и 
се съгласи да изпие съдържанието ѝ.“ Библейски коментар, т. 5, с. 1123

в. За какво Исус отказа да се моли, проявявайки така пълно послу-
шание към волята на Отца Си? Матей 26:52-54

      „Исус нареди (Петър) прибере ножа и му каза: „Мислиш ли, че не мога 
сега да помоля моя Отец и Той сега ще Ми даде повече от дванайсет 
легиона ангели? (…) Исус добави, но как тогава ще се изпълнят писани-
ята, че трябва да стане така? Сърцата на учениците потънаха отново в 
отчаяние и горчиво разочарование, когато Исус позволи да Го отведат.“ 
Духовни дарби, т. 1, с. 48
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Сряда                                                                                                29 август

4. ТРУДНОСТТА ДА СЕ ПОМАГА НА САМОДОВОЛНИТЕ

а.  Как Еремия порица народа по негово време и как  Исус отнесе 
тези думи към онези, които бяха около Него? Еремия 7:3, 4; Матей 
21:13

      „Свещениците и началниците на народа бяха закоравили сърцата 
си чрез себелюбието и алчността си. Символите, които сочеха на Божия 
Агнец, биваха използвани от тях за лична печалба. Това тяхно поведе-
ние бе до голяма степен причината, поради която народът гледаше леко 
на светостта на жертвената служба. Исус възнегодува. Той знаеше, че 
Неговата кръв, която скоро щеше да се пролее за греховете на света, 
ще бъде оценена от свещениците и старейшините толкова, колкото се 
ценеше животинската кръв, която те постоянно проливаха. “ Животът на 
Исус, с. 479

б. Как същото това състояние съществува и днес? Откровение 3:14-20

      „Бог е верен на Своя завет с народа Си. Неговата дума е непогреши-
ма. Неговият народ си нанася страдания чрез отхвърляне на съвета Му 
за тяхна собствена човешка мъдрост. Невъзможно е техните молитви да 
достигнат до престола Му, понеже бунтът на непокорството е същността 
на техните молби. Христос дойде от небето да предаде Словото, което 
Неговият Отец Му повери за падналите членове на Неговото семейство. 
Този, който чуе и се покори, ходи в безопасни пътища. (…) Чрез силата 
на Христос те са победители над всяко зло.“ Ривю енд херълд, 8 април 1902

в. Какво остро нареждане беше дадено на Еремия относно моленето 
за народа, който покриваше греха с престорена святост? Еремия 
7:16; Какво можем само да се молим за тези, които са в това състоя-
ние? Деяния 26:18

      „Бог ще употреби членовете на църквата Си като Негова помощна 
ръка, ако се поставят там, където може да бъдат употребени. Но Той не 
комуникира  чрез нечисти канали, защото това би обезчестило святото 
Му име.“ Ривю енд херълд, 8 април 1902
      „Разграничителната линия между църквата и света е почти заличе-
на, и ако няма реформация, ако очите на тези, които са били заслепени 
от неприятеля, не се отворят, те ще бъдат изгубени.“ Знамения на време-
то, 25 юли 1892 г.

                     Урок 9  1 септември 2018                      Урок 9  1 септември 2018
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Четвъртък                                                                                      30 август

5. МОЛЕНЕ СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ

а. Какви ограничения са поставени върху всяка молитва? 1 Йоано-
во 5:14

      „Но да се молим в Христовото име означава много нещо. То означава 
да приемаме Неговия характер, да проявяваме Неговия дух и да вършим 
Неговите дела. Обещанието на Спасителя се дава с условие. „Ако Ме 
любите – казва Той, - ще пазите Моите заповеди.“ Той спасява хората не 
в греха, а от греха. Тези, които Го обичат, ще проявяват любовта си чрез 
послушание.“ Животът на Исус, с. 550
      „Молитвата от вяра съдържа божествената наука; и тази наука тряб-
ва да бъде разбрана от всекиго, който желае да има успех в делото на 
живота. Христос казва: „Всичко, каквото искате в молитва, вярвайте, че 
ще получите, и ще ви бъде“ (Марк 11:24). Той ни обяснява, че нашето ис-
кане трябва да бъде съобразно Неговата воля; трябва да искаме онези 
неща, които Той е обещал да ни даде, и каквото получим, трябва да го 
използваме за изпълнението на Неговата воля. Щом се спазват услови-
ята, обещанието е налице.“ Възпитание, с. 286

Петък                                                                                                31 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво стана, тъй като Исус беше забавил отиването Си да види 
Лазар, когато беше болен? Как реагираха сестрите му?
2. Какво трябва да правим, ако на молитвите ни не се отговори по 
начин и във време когато очакваме? Защо се случва това? 
3. Опиши страданието на Исус преди умирането на кръста. Какво 
отношение имаше Той?
4. Защо Бог не може да помогне на самодоволния?
5. Кога Бог ще ни даде нещата, за които се молим?

                                                         * * *

                     Урок 9  1 септември 2018
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     Урок 10                                                                        8 септември 2018 г.

Молене за Светия Дух
      „Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Гос-
под, Който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева 
всекиму на полето.“ (Захарий 10:1)

      „Трябва да се молим сериозно за слизането на Светия Дух, както уче-
ниците се молиха на Петдесетница. Щом те се нуждаеха от това в своето 
време, ние днес се нуждаем още повече. Морален мрак като погребален 
саван покрива земята. Всякакъв вид лъжливи учения, ереси и сатанин-
ски измами подвеждат умовете на хората. Без Духа и силата на Бога 
нашият труд за представяне на истината ще бъде празен.“ Свидетелства 
към църквата, т. 5, с. 152

Препоръчвани четива: Свидетелства за проповедници, с. 383 – 388 
(Молете се за късния дъжд)

Неделя                                                                                               2 ноември

1.  ОБЕЩАНАТА СИЛА

а.  Каква сила ни е обещана, ако се предадем напълно на Бога? Де-
яния 1:5, 8 За каква цел е обещана тази сила? Лука 6:38 (първата 
част)

      „Не поради някакви ограничения от страна на Бога е, че богатствата 
на Неговата благодат не текат към хората. Неговият дар е богоподобие. 
Той дава изобилно, но хората не оценяват, защото не обичат да получа-
ват. Ако всички желаеха да получат, всички биха били изпълнени с Духа. 
(…) Ние твърде лесно се задоволяваме с повърхностна вълна, докато 
наша привилегия е да очакваме дълбокото движение на Божия Дух.
      С получаването на този дар всички други дарове ще бъдат наши, 
защото трябва да има този дар според изобилието от богатствата на 
Христовата благодат и Той е готов да снабди всяка душа според способ-
ността ѝ да получи. Тогава нека не се задоволяваме само с малко от това 
благословение, само това количество, което ще ни пази от гибелното за-
спиване, но нека усърдно търсим изобилието на Божията благодат. Моят 
живот днес, с. 57
       „Това, което получаваме от Христос, трябва да даваме на други. (…) 
Никой, който получава от Христовата благодат, не може да я пази за себе 
си.“ Медицинска служба, с. 334

                     Урок 10  8 септември 2018
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Понеделник                                                                                  3 септември

2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СИЛАТА

а.  Как трябваше учениците да получат обещаното благословение? 
Лука 24:49

       „Послушни на Христовата заповед, очакваха в Ерусалим обещанието 
на Отца – изливането на Духа, но докато чакаха, не бездействаха. Спо-
ред свидетелството бяха „постоянно в храма, хвалещи и благославящи 
Бога“ (Лука 24:53). Събираха се и да се молят на Отец в името на Исус.“ 
Деяния на апостолите, с. 17
      „Когато, искрено сме се посветили на служба на Христос, Бог ще 
признае този факт чрез изливане на Духа Си без мярка; но това няма 
да стане, докато по-голямата част от църквата не работят заедно с 
Бога. Бог не може да излее Духа Си, когато егоизъм и себезадоволя-
ване са така изявени; когато преобладава дух, който, поставен в думи, 
би изразил отговора на Каин – „ страж ли съм аз на брат си?“.“ Моят 
живот днес, с. 59 

б.  Какво беше състоянието на учениците преди да получат тази 
сила? Деяния 2:1

      „Учениците се молеха с искрено усърдие да придобият способност да 
общуват с хората и в ежедневието да говорят думи, водещи грешници-
те към Христос. Оставиха настрана всички различия, всички желания за 
първенство и се обединиха в християнска обич. (…)
      Това бяха дни на подготовка и дълбоко себеизпитване. Учениците 
чувстваха духовната си нужда и викаха към Господа за свято помазание, 
което да ги направи способни в делото за спасение на души.“ Деяния на 
апостолите, с. 18

в.  Какво трябва всеки от нас да направи, за да се приготви да полу-
чи тази сила? Деяния 3:19

      „Нека се извърши едно дело на реформация и покаяние. Нека всички 
търсят изливането на Светия Дух. Както учениците след възнесението 
на Христос, може да се изисква няколко дни на сериозно търсене Бога и 
отстраняване на греха.“ Моят живот днес, с. 58
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Вторник                                                                                           4 септември

3.  ПОЛУЧАВАНЕ НА СИЛАТА

а.  Каква беше опитността на учениците, когато получиха силата на 
Светия Дух? Деяния 2:2-4 Как ще се сравни тази опитност с опит-
ността на Божията църква в тези последни дни?

      „Изливането на Духа в дните на апостолите беше „ранния дъжд“ и 
славен беше резултатът. Но „късният дъжд“ ще бъде по-изобилен.“ Моят 
живот днес, с. 60

б.  Какво направиха със силата, която получиха? Деяния 4:33

      „Учениците (…) бяха обременени с бремето за спасението на души. 
Евангелието трябваше да бъде занесено до най-отдалечените части на 
земята и те искаха даряването на силата, която Христос беше обещал. 
Тогава Светият Дух беше излят и хиляди бяха обърнати в един ден.
      Така може да бъде и сега. Вместо човешки теории, нека бъде про-
повядвано Божието слово. Нека християните отстранят разногласията 
си и се предадат на Бога за спасение на изгубените. Нека искат с вяра 
благословението и то ще дойде.
      Ревността за Бога подвижи учениците да носят свидетелството на 
истината с мощна сила. Няма ли тази ревност да запали нашите сърца с 
решителност да кажем историята за изкупителната любов, за Христос и 
Неговото разпятие?“ Моят живот днес, с. 61

в.  Какво е условието, при което получаваме тази сила? Йоил 2:15-17
   

   „Само онези, които постоянно получават освежителното предлагане на 
благодат, ще имат сила пропорционална на тяхната всекидневна нужда 
и способност да използват тази сила. Вместо да се гледа напред за ня-
какво бъдеще време, за едно особено даряване на духовна сила, когато 
ще получат чудотворно средство за печелене на души, те трябва да се 
предават всекидневно на Бога, че Той да може да ги направи съдове, 
подходящи за Негова употреба. Всекидневно трябва да се възползват от 
случаите за служба, които са близо до тях. Всекидневно трябва да сви-
детелстват за Учителя, където и да са, дали в някоя скромна сфера на 
работа в дома или в обществена сфера на полезност.“ Пак там

                     Урок 10  8 септември 2018
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Сряда                                                                                          5 септември

4. ОБЕЩАНИЕ ЗА НАС ДНЕС

а.  Какво обещание е дадено за нас днес относно особената сила на 
Светия Дух? Йоил 2:23

      „Истина е, че във времето на края, когато Божието дело на земята 
привършва, сериозните усилия на посветени вярващи, ръководени от 
Светия Дух, ще бъдат придружени от особени знамения на божествено 
благоволение. Чрез образа на ранния и на късния дъжд, който пада в зе-
мята на Изток по време на сеитба и жътва, еврейските пророци предска-
заха изливане на духовна благодат върху Божията църква в извънредна 
мярка. Изливането на Духа в дните на апостолите бе началото на ранния 
дъжд и резултатите бяха славни. Присъствието Му трябва да пребъдва в 
истинската църква до края на времето.
      Но наближи ли краят на земната жетва, обещано е особено изливане 
на духовна благодат, което да приготви църквата за идването на Човеш-
кия Син. Това изливане на Духа е сравнено с падането на късния дъжд. И 
за тази допълнителна сила християните трябва да издигат молитви към 
господаря на жетвата „във времето на късния дъжд“. В отговор „Господ, 
Който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд“. „И ви наваля дъжд 
– есенен и пролетен“ (Захарий 10:1; Йоил 2:23).“ Деяния на апостолите, с. 25

б. Какво дело е било пророкувано чрез Йоан? Откровение 18:1 Как 
можем да участваме днес в делото на четвъртия ангел?  

      „Божият Дух подвижва човешки сърца и тези, които се отзоват на 
Неговото влияние, ще станат светлина на света. Виждаше се навсякъ-
де да отиват и предават на други светлината, която са получили, както 
правеха след слизането на Светия Дух в деня на Петдесетницата. И като 
оставяха да свети светлината им, получаваха  повече и повече от силата 
на Духа. Земята се просвети с Божията слава. (…)
     Стотици и хиляди се виждаха да посещават семейства и да отварят 
пред тях Божието слово. Сърца бяха убеждавани чрез силата на Све-
тия Дух и се проявяваше дух на истинско обръщане. На всяка страна се 
отваряха врати за прогласяване на истината. Светът изглеждаше да е 
озарен с небесното влияние.“ Моят живот днес, с. 63
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Четвъртък                                                                                     6 септември

5.  МОЛЕНЕ ЗА СВЕТИЯ ДУХ

а. Предвид времето, в което живеем, какво е желанието на Бога за 
нас днес? Захарий 10:1

      „Късният дъжд, който прави да узрее земната жетва, представлява 
духовната благодат, която подготвя църквата за идването на Божия Син. 
Но ако не е паднал ранният дъжд, не ще има живот; зеленото филизче 
не ще се подаде. Ако ранният дъжд не е извършил работата си, късният 
дъжд не може да доусъвършенства семето. (…) Трябва да има едно по-
стоянно развитие на християнската добродетел, постоянен напредък в 
християнската опитност. (…)
      Само онези, които живеят според дадената им светлина, ще получат 
по-голяма светлина. Ако всекидневно не развиваме в себе си християн-
ските добродетели, не ще познаем изявленията на Божия Дух чрез къс-
ния дъжд. Той може да пада в сърца около нас, но ние да не забележим, 
нито да го получим.“ Свидетелства за проповедници, с. 384, 385
      „Затова нека със съкрушени сърца се молим най-усърдно сега, във 
времето на късния дъжд, че дъждът на благодатта да падне над нас. На 
всяко наше събрание трябва да издигаме към Бога прошението, че Бог 
да даде  топлина и влага на душите ни. Като търсим Бога, за да даде 
Светия Дух, ние ще се изпълваме с кротост, смиреномъдрие и съзнател-
но упование в Бога за усъвършенстването ни чрез късния дъжд. Ако се 
молим за благословението с вяра, ще го получим както Бог е обещал.“ 
Пак там, с. 385

Петък                                                                                             7 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо се нуждаем от силата на Светия Дух, дори повече откол-
кото учениците?

2. Какво можем да научим от опитността на учениците в приготов-
лението за изливането на Светия Дух?

3. Вместо  да гледаме на едно бъдеще време, когато чрез един 
особен дар на духовна сила, като по чудо ще бъдем готови за 
печелене на души, какво можем да направим днес?

4. Как ставаме светлина на света? Какво става, когато позволим 
нашата светлина да свети?

5. Каква е работата на ранният дъжд? Как това се отнася за късния 
дъжд?

                     Урок 11  15 септември 2018
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    Урок 11                                                                      15 септември 2018 г.

Научи ни да се молим

      „И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от 
Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и 
Йоан е научил своите ученици.“ (Лука 11:1)

     „Христовите ученици бяха най-вече впечатлени от Неговите молитви 
и от начина Му на общение с Бога. Един ден, след като за малко се бяха 
отделили от Своя Господ, те Го намериха вглъбен в съкровена молитва. 
И сякаш без да осъзнава присъствието им, Спасителят продължи да се 
моли на глас. Сърцата на учениците Му бяха дълбоко затрогнати. Когато 
престана да се моли, те възкликнаха: „Господи, научи ни да се молим.“ 
Христови притчи, с. 76

Препоръчвани четива: Мисли от планината на блаженствата, с. 111 – 
129 (Татко наш – „А вие се молете така“)

Неделя                                                                                       9 септември

1. ПОУКИ ОТ МОЛИТВАТА НА ГОСПОД

а.  Какво поискаха учениците от Исус, когато чуха разликата между 
молитвата на Христос и формалните молитви на техните свещени-
ци? Какъв образец за молитва даде Господ? Лука 11:1-4

б.  Как ни учи Исус да започваме молитвите си? На кого се молим? 
Матей 66, 9 Какво означава да се молим в името на Исус? 

      „Но да се молим в Христовото име означава много нещо. То означава 
да приемаме Неговия характер, да проявяваме Неговия дух и да вършим 
Неговите дела. Обещанието на Спасителя се дава с условие. „Ако Ме 
любите – казва Той , - ще пазите Моите заповеди.“ Той спасява хората не 
в греха, а от греха. Тези, които Го обичат, ще проявяват любовта си чрез 
послушание.“ Животът на Исус, с. 550
      „Но да се молим в името на Исус – това означава нещо повече от 
простото споменаване на това име в началото и в края на една молит-
ва. То означава да се молиш в духа и в мислите на Исус, като в същото 
време вярваш в Неговите обещания, разчиташ на Неговата благодат и 
вършиш Неговите дела.“ Пътят към Христа, с. 103
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2.  УСЛОВИЯ ЗА ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА

а. Какви са условията, при които Бог отговаря на молитва? 1 Йоано-
во 3:22; Матей 21:22

      „Всички Божии обещания са дадени с условия. Ако вършим Божи-
ята воля, ако живеем в истината, тогава можем да поискаме каквото 
пожелаем и ще ни бъде дадено. Докато искрено се стремим да бъдем 
послушни, Бог ще чува молитвите ни, но Той няма да ни благослови в 
непослушание. Ако изберем да пренебрегваме заповедите Му, можем 
да извикаме: “Вяра, вяра, само имай вяра“ и при нас ще стигне отговорът 
от непогрешимото Божие слово: „Вяра без дела е безплодна“ (Яков 2:20). 
Такава вяра ще бъде само като мед, що звънти, и кимвал, що дрънка. За да 
имаме полза от Божията благодат, трябва да извършим нашата част; трябва 
да работим усърдно и да дадем плодове на покаяние.“ Вяра и дела, с.35

б. Какъв е нашият дълг към нуждаещите си около нас? Притчи 3:27, 
28 Как нашето поведение към тези, които са в нужда, се отразява 
обратно към нас?

      „Бог иска вие да отворите широко ръката си за нуждаещите се и да 
имате нежно състрадание към онези, които се измъчени или които стра-
дат от нужда. Ако се отвърнете безгрижно от техния вик, Господ точно 
тъй сигурно ще се отвърне от вашата молитва и  не ще ви чуе във вашата 
беда.“ Ривю енд херълд, 6 октомври 1891 

в.  Как иска Бог от нас да се обединим с Него в помагането на други? 
1 Коринтяни 3:9

      „Ние сме Божии съработници. Не бива да стоите бездейни и да чакате 
някакъв голям случай, за да направите нещо велико за Господаря. Не 
трябва да пренебрегвате задължението, което е поставено на пътя ви, 
но е необходимо да се възползвате от дребните възможности, които се 
откриват навсякъде около вас.“ Вяра и дела, с. 35
      „Трябва да ги (страдащите) насърчаваме те да помагат на други, 
които са в по-голяма нужда от тях. Помрачението ще изчезне от техните 
сърца, когато те се опитват да помагат на други. Когато се опитваме да 
утешаваме други с утехата, с която ние сме утешени, благословението 
ще се върне върху нас.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 174 
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Вторник                                                                                     11 септември

3.  ПОДХОДЯЩА ПОЗА В МОЛИТВА

а.  Кои библейски примери за коленичене при молитва показват 
тази поза като дълг и привилегия? 3 Царе 8:54, 55; Ефесяни 3:14

      „Както при публично, така и при частно преклонение наш дълг е да 
падаме на колене пред Бога, когато принасяме молитвите си. Този акт 
изразява нашата зависимост от Него.“ Избрани вести, кн. 2, с. 340
      „Исус нашият пример, „като коленичи, молеше се“ (Лука 22:41). За Не-
говите ученици е записано, че също са коленичили при молитва (Деян. 
9:40). Павел заяви: „… Прекланям коленете си пред Отца на нашия Гос-
под Исус Христос“ (Еф. 3:14). Изповядвайки пред Бога греховете на Из-
раил, Ездра също коленичи (Ездра 9:5). Даниил „падаше на коленете 
си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог“ (Дан. 6:10).“ 
Пророци и царе, с. 24

б. Какво беше положението на Илия, когато се молеше за дъжд? 3 
Царе 18:42 Кой друг се молеше в подобно положение и защо тази 
поза не е подходяща за публично богослужение? Матей 26:39

     „Вижте Го как мисли върху цената, която трябва да се плати за човеш-
ката душа! В агонията Си Той се държи за студената земя, сякаш да по-
пречи да не бъде отвлечен по-далеч от Отца. Хладната нощна роса пада 
върху проснатото Му тяло, но Той не ѝ обръща внимание. От бледите 
Му устни се изтръгва викът: „Отче, да би отклонил от Мене тази чаша!“, 
но все пак добавя: „Но нека бъде не Моята воля, а Твоята!“ Животът на 
Исус, с. 565
      „Колко много се губи в семейното богослужение, когато този, който се 
моли, превива лицето си и говори с нисък, слаб глас, като че току що се 
възстановява от дълга болест. (…) Молитва, която така е изговорена, е 
подходяща за тайната стая, но не е подходяща за публично богослуже-
ние; защото ако онези, които са събрани с него, не могат да чуят какво е 
казано, не могат да кажат Амин.“ Християнско възпитание, с. 127

в. Какво положение искаше Исус да заеме множеството преди да 
благодари за предстоящото ядене? Йоан 6:10, 11
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Сряда                                                                                             12 септември

4.  МОЛЕНЕ С ПОКОРЕН ДУХ

а.  Как можем да покажем покорност към Бога в нашите молитви? 
1 Йоаново 5:14, 15

      „Исус казва: „Което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, 
и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24). Има условие за това обещание - това, 
за което се молим според волята на Бога.  Но волята на Бога е да ни 
очисти от грях и да ни даде възможност да живеем  един свят живот. 
Така ние можем да искаме тези благословения и да вярваме, че ще ги 
получим, и да благодарим на Бога, че сме ги получили. Наша привилегия 
е да отидем при Исус и да бъдем очистени и да стоим пред закона без 
срам или разкаяние.“ Вярата, чрез която живея, с. 141
      „Какъвто и път Бог да избере за нас, какъвто и начин да отрежда за 
нозете ни – това е единственият безопасен път. Трябва всекидневно да 
подхранваме дух на детска покорност и да се молим очите ни да бъдат 
помазани, за да можем да забележим знаците на божествената воля, да 
не би да се объркаме с наши идеи, понеже изглежда, че нашата воля 
контролира всичко.“ Да мога да Го позная, с. 249

б.  Как Мария показа покорност към Бога? Лука 1:38 Как можем да 
имаме същото отношение?

в. Кое върви ръка за ръка с истинската покорност? Яков 1:6

      „Като настойници на небесната благодат, трябва да искаме с вяра, а 
след това да чакаме с доверие спасението от Бога. Не трябва да прес-
тъпваме Божиите принципи, опитвайки се със собствени сили да постиг-
нем желаното. Трябва да искаме в Негово име, а след това да действаме 
така, както сме повярвали в неговата способност да ни помогне.“ Ум, ха-
рактер, личност, кн. 3, с. 103
      „Нашите бездушни, полусърдечни молитви няма да ни донесат даро-
ве от небето. О, как се нуждаем да бъдем настоятелни в молитвите си! 
Искайте с вяра, чакайте с вяра, получете с вяра, радвайте се в надежда-
та, защото всеки, който търси, намира. Бъдете сериозни в това. Търсете 
Бога с цялото си сърце.“ Нашето високо призвание, с. 131
       „Пламенната молитва на праведния никога не е изгубена. Отговорът 
може да не дойде според както сме очаквали, но ще дойде, понеже Бо-
жието слово е обещало.“ Пак там, с. 134
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Четвъртък                                                                                 13 септември

5.  КОГА ДА СЕ МОЛИМ

а.  По кое време през деня трябва да се молим? Псалм 55:17

б.  Трябва ли да ограничим молитвите си до тези времена? 1 Солун-
ци 5:17

      „Няма място или време, което да не е подходящо за принасяне на 
молитва към Бога. (…) Посред тълпите от хора на улицата, по време на 
нашите делови занимания, ние можем да изпратим някоя молитва към 
Бога и да Го молим за божествено ръководство, както направи Неемия, 
когато представи искането си пред цар Артаксеркс.“ Пътят към Христа, с. 101

      „Можем да говорим с Исус, когато ходим по пътя и Той казва: „Аз съм 
от дясната ти страна“ (Пс. 16:8).“ Служители на евангелието, с. 223

Петък                                                                                       14 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Как трябва да живеем, ако се молим в името на Исус?
2. Кога Бог отговаря на молитва?
3. Защо трябва да се прекланяме на колене в нашите редовни пуб-

лични и лични молитви?
4. Как може да се молим с покорен дух? Какъв отговор ще желаем 

да получим?
5. Как можем да се молим на Бога, когато изпълняваме нашите 

дневни задължения.

                                                            * * *
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    Урок 12                                                                     22 септември 2018 г.

Научаване да се молят

       „Боже, Ти си ме научил от младостта ми; и досега съм разглася-
вал Твоите чудесни дела.“ (Псалм 71:17)

       „В църквата, в дома децата трябва да се научат да се молят и да 
уповават на Бога. (…) Елате със смирено, нежно сърце и с чувство за 
изкушенията и опасностите пред вас и децата ви; чрез вяра  ги свържете 
с олтара, умолявайки настойчиво Божията грижа за тях. Учете децата си 
да представят своите семпли думи в молитва. Кажете им, че Бог се рад-
ва да Го призовават.“ Съвети към родители, учители и ученици, с.110

Препоръчвани четива: Детско водителство, с. 270 – 275; Патриарси и 
пророци, с. 392 – 396 (55. Малкият Самуил)

Неделя                                                                                         16 септември

1.  ТИМОТЕЙ НАУЧЕН ДА СЕ МОЛИ

а. Къде и как Тимотей се научи да се моли? 2 Тимотей 1:5; 3:14, 15

     „Бащата на Тимотей беше грък, а майка му – еврейка. От дете позна-
ваше той писанията. Набожността, която наблюдаваше в своя домашен 
живот, беше здрава и разумна. Вярата на майка му и на баба му в свя-
тото Слово му напомняше постоянно за благословенията от изпълне-
нието на Божията воля. Божието слово беше правилото, по което тези 
две благочестиви жени бяха възпитавали Тимотей. Духовната сила на 
получените от тях уроци, го пазеше чист в говор и неосквернен от об-
граждащите го зли влияния. Така неговите домашни възпитателки бяха 
сътрудничели с Бога, за да го приготвят да носи отговорности.“ Деяния 
на апостолите, с. 91
      „Майката и бабата на Тимотей се бяха обединили в усилията си да го 
възпитат за Бога. Кой беше неговият учебник? – Библията. Павел, него-
вият баща по евангелието, заявява, „че от детинство знаеш Свещените 
Писания.“ Библейски коментар, т. 7, с. 918
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Понеделник                                                                                  17 септември

2.  САМУИЛ СЕ УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а.  Знаеше ли Самуил като малко дете да разпознава Божия глас и 
да познава отговори на собствени молитви? 1Царе 3:7 Беше ли това 
незнание всеобщо в неговите дни? Стих 1

      „Самуил бе дете, заобиколено с най-покваряващо влияние. Той виж-
даше и чуваше неща, които наскърбяваха душата му. Синовете на Илий, 
които имаха дълга на свято служене, бяха контролирани от Сатана. (…) 
Той не общуваше, нито изпитваше каквато и да е наслада от грехове-
те, които изпълваха целия Израил с разкази за страшни неща. Самуил 
обичаше Бога и пазеше душата си в толкова тясна връзка с Небето, че 
ангел бе изпратен да му говори за греховете на Илиевите синове, които 
покваряваха Израил.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 452, 453
      „Преди да получи тази вест от Бога, „Самуил не познаваше още Гос-
пода и словото от Господа не беше му се откривало“, каквото се даваше 
на пророците. Намерението на Господа бе да се разкрие по неочакван 
начин, така че Илий да може да чуе за това чрез изненадата и въпроса 
на юношата.“ Патриарси и пророци, с. 403

б.  Как Самуил сбърка гласа на Бога с гласа на своя земен приятел 
и настойник Илий? Кое подсказа на Илий, че Бог е повикал Самуил? 
1 Царе 3:2-6, 8

       „Предполагайки, че това бе гласът на Илий, детето побърза да отиде 
до леглото на свещеника с думите: „Ето ме, защо ме повика?“  Отговорът 
бе: “Не съм те повикал. Върни се, та си легни!” И той отиде  и си легна.“ 
Самуил бе извикан три пъти и трите пъти отговори по един и същи на-
чин. Тогава Илий се убеди, че тайнственото повикване бе от Божия глас. 
Господ бе подминал избрания Си слуга, човека с побелелите коси, за да 
общува с едно дете. Самият този факт бе горчиво, но заслужено изобли-
чение за Илий и неговия дом.“ Патриарси и пророци, с.402

в. Говорѝ ли Бог на Самуил, когато момчето разбра, че Бог го беше 
повикал? Какво каза Той? 1 Царе 3:11
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Вторник                                                                                       18 септември

3. ДАВИД СЕ НАУЧАВА ДА СЕ МОЛИ

а.  Когато Давид беше беглец в ранните си години, бягайки от един 
разгневен, обезумял цар, каква молба отправи и как отговори Бог? 
1 Царе 23:1, 2, 4, 10-12

      „Все още преследван от царя, Давид не намираше място за почивка и 
сигурност. Смелата му група спаси град Кеила от филистимската обсада, 
но не бе в безопасност дори сред народа, когото избави.  От Кеила отиде 
в пустинята Зиф.“ Патриарси и пророци, с. 457

б. След като Давид стана цар и падна в изкушение, каква молитва 
отправи към Бога? Псалм 51:1-4, 7

      „След големия си грях, когато съвестта му го гризеше и той се гнусеше 
от себе си, той се обърна пак към Бога, като към свой най-добър Прия-
тел.“  Възпитание, с. 177, 178
      „Молитвата на Давид след неговото падане илюстрира истинска-
та скръб за греха. Неговото покаяние беше искрено и дълбоко. Нямаше 
никакъв опит за смекчаване на вината; никакво желание за избягване 
заплашващата присъда не вдъхновяваше неговата молитва. Давид виж-
даше чудовищността на своето престъпление. Виждаше осквернението 
на душата си; отвращаваше се от греха си. Той не се молеше само за 
прошка, но за очистване на сърцето.“ Пътят към Христа, с. 24

в.  За какво се молеше Давид и за каква цел?  Псалм 51:12, 13

      „Бог възнамеряваше историята на Давидовото падение да послужи 
като предупреждение, че дори онези, към които Той е показал най-голя-
ма благосклонност, не трябва да се чувстват в безопасност и да прене-
брегват бдението и молитвата. (…) От поколение на поколение хиляди 
са били водени така да осъзнаят колко застрашени  са от силата на из-
кусителя. Падението на Давид – човек така зачетен от Господа,   събуж-
даше в тях недоверие към себе си. Те чувстваха, че само Бог може да ги 
опази чрез Своята сила чрез вяра.“ Патриарси и пророци, с. 503
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Сряда                                                                                          19 септември

4.  МАНАСИЯ СЕ НАУЧАВА ДА СЕ МОЛИ

а.  Кой беше Манасия? Опиши характера му в началото на неговото 
царуване. 2 Летописи 32:33; 33:1-10

      „При дългогодишното безбожно управление на Манасия процъфтя-
ващото  по времето на Езекия Юдово царство още веднъж стигна до па-
дение. Езичеството бе съживено и голяма част от народа бе въвлечена 
в идолопоклонство. „Но Манасия подмами Юда и ерусалимските жители 
да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтя-
ните“ (2 Лет. 33:9). Славната светлина на предишните поколения бе пос-
ледвана от мрака на суеверието и заблудата. Появиха се и се развиха 
големи злини – тирания, потисничество, враждебност към всичко добро. 
Правосъдието бе изопачено, насилие се ширеше навсякъде.“ Пророци и 
царе, с. 195

б.  Какво преживяване Бог докара върху този горд цар, за да обър-
не вниманието му и да го научи да се моли? 2 Летописи 33:11 Каква 
беше последицата от толкова дългото чакане да се моли? 

      „Като предупреждение за онова, което би могло да сполети народа, 
ако продължава да упорства, без да се покае, Господ допусна царят да 
бъде пленен от отряд асирийски войници, които „го туриха в окови, вър-
заха с вериги и заведоха го във Вавилон“ – тяхната временна столица. 
Това нещастие опомни царя. „А когато беше в бедствие, помоли се на 
Господа, своя Бог, и смири се много пред Бога на бащите си. И когато 
Му се помоли, Бог даде внимание на него и послуша молбата му, та го 
доведоха пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че 
Господ – той е Бог.“ (2 Лет. 33:11-13) Но колкото и забележително да бе, 
покаянието стана прекалено късно, за да спаси царството от пагубното 
влияние на вкоренените идолопоклоннически обичаи. Мнозина се бяха 
препънали и паднали, без да се изправят повече.“ Пророци и царе, с. 195, 196

в. Какъв беше резултатът от новопоявилия се молитвен живот на 
Манасия? 2 Летописи 33:12, 13, 15, 16 Какво се знаеше по времето на 
смъртта му? Стихове 18, 19
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Четвъртък                                                                                      20 септември

5.  ЕЗИЧНИЦИ СЕ НАУЧАВАТ ДА СЕ МОЛЯТ

а. Кое накара езичника Нееман да приеме Създателя като свой Бог?  
4 Царе 5:1, 9-15

     „Въпреки че бе робиня и далеч от дома от дома си, тази девойка бе 
един от Божиите свидетели, които без да съзнават, изпълняваха целта, 
заради която Бог бе избрал Израил за Свой народ. Докато прислужваше 
в езическия дом, в нея се появи съчувствие към господаря ѝ. (…) Знае-
ше, че небесната сила бе с Елисей и вярваше, че Нееман може да бъде 
излекуван от нея.“ Пророци и царе, с. 127

б.  Кое преживяване доведе веднъж езическия монарх Навуходоно-
сор към смирено доверие в Бога? Даниил 4:28-36 Каква беше рели-
гиозната му опитност след неговото смирение? Стихове 2, 3, 37

      „Цар Навуходоносор, пред когото Даниил така често почиташе името 
на Бога, накрая беше напълно обърнат и научен да „хвали и възвеличава 
небесния Цар“.
      Царят на вавилонския престол стана свидетел за Бога, давайки сви-
детелството си, сърдечно и красноречиво, от едно признателно сърце, че 
беше участник на милостта и благодатта, правдата и мира на божестве-
ното естество.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1170

Петък                                                                                       21 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1. Как майката и бабата на Тимотей го възпитаха за Бога?
2. Защо Бог избра да общува с детето Самуил?
3. Кое показва искреността на Давидовата молитва след падение-

то му?
4. Какво ни учи за Бога Манасиевата молитва?
5. Как Божии свидетели допринесоха езическите господари да се 

молят на Бога?

                                                           * * *

                     Урок 12  22 септември 2018                      Урок 13  29 септември 2018
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    Урок 13                                                                       29 септември 2018 г.

Молитвата като начин на живот
      „Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата 
ми.“ (Псалм 6:9)
      „Изработете си навик да разговаряте със Спасителя, когато сте сами, 
когато ходите вън и когато сте заети с всекидневната си работа. Нека 
сърцето ви постоянно да е възвисено в тиха молитва за помощ, за свет-
лина, за сила, за познание. Нека всяко ваше дихание да е молитва!“ По 
стъпките на Великия Лекар, с. 371

Препоръчвани четива: Пътят към Христа, с. 117 – 129 (Радост в Гос-
пода)

Неделя                                                                                      23 септември

1.  ПОСТОЯННА МОЛИТВА

а. Как можем да поддържаме благочестиво отношение през деня? 
1 Солунци 5:17 Означава ли това да не вършим нищо, но да се мо-
лим през целия ден?

      „Животът ни трябва да бъде като Христовия живот – между планина-
та на молитвата и множествата на улицата. Този, който не върши нищо, 
а само се моли, скоро ще спре и да се моли или пък молитвите му ще се 
превърнат във формален навик. Щом хората се отлъчат от обществения 
живот, ще се отдръпнат от сферата на християнските задължения и но-
сенето на кръста, щом престанат да работят сериозно за своя Учител, 
Който така сериозно работи за тях, те вече губят предмета за молитва и 
нямат повод за посвещение. Техните молитви стават лични и егоистич-
ни.“ Пътят към Христа, с. 103

б. Откъде започва това? Притчи 23:7 (първата част); 2 Коринтяни 
10:5

      „Ако не се направи решително усилие да се пазят мислите съсредоточени 
върху Христос, благодатта не може да се открие в живота. Умът трябва да 
се ангажира в духовната борба. Всяка мисъл трябва да бъде пленена да се 
подчинява на Христос. Всички навици трябва да бъдат доведени под Божия 
контрол.“ В небесните места, с. 164
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Понеделник                                                                                24 септември

2.  СИЛНИ МОЛИТВИ

а.  Какъв е предметът на много от псалмите, повечето от които са 
написани от цар Давид? Псалм 61:1; 69:13

б. За каква друга цел бяха предназначени псалмите? Псалм 144:9; 
149:1

      „Малко са онези средства, които запечатват по-добре Божиите слова 
в паметта на човека така, както това става чрез песента. Такава песен 
упражнява удивителна сила. Тя може да смекчава груби и необлагороде-
ни естества; да съживява мисълта, да поражда любов, да поощрява към 
хармония в действията и да прогонва мрачното настроение и лошите 
предчувствия, които обезсърчават. (…)
     Като част от религиозната служба, пеенето е дело на поклонение 
дотолкова, доколкото е и молитвата. Всъщност много песни са молитви. 
Ако детето бъде научено да гледа така на духовните песни, то ще обръ-
ща по-голямо внимание на думите, които пее, и ще бъде по-чувствител-
но към тяхната сила.“ Възпитание, с. 181

в.  Назови някои силни молитви на други царе в Стария завет. 
3 Царе 3:6-9; 4 Царе 19:15-19; 2 Летописи 20:5-12 Как можем да 
включим Писанията в нашите молитви?

      „Има едно благословение, което могат да го имат всички, които го 
търсят по правилен начин. Това е Светият Божи Дух, и това е благосло-
вение, което донася вследствие всички други благословения. Ако отидем 
при Бога като малки деца, искайки Неговата благодат и сила, и спасение 
не за наше собствено издигане, но да можем да носим благословение 
на онези, които са около нас, нашите молби няма да бъдат отхвърлени. 
Тогава нека изучаваме Божието слово, за да можем да знаем как да се 
хванем за Неговите обещания и да ги искаме като наши собствени. Тога-
ва ще бъдем щастливи.“ В небесните места, с. 113
      „Бог се прославя, като предава Своята добродетел на децата Си. Той 
желае да види мъже и жени, достигнали най-високия стандарт, и когато 
чрез вяра те се хванат за Христовата сила, когато се молят за Неговите 
неизменни обещания и ги приемат, когато с настойчивост, която не може 
да бъде пренебрегната, търсят сила от Светия Дух, тогава ще бъдат усъ-
вършенствани в Него.“ Деяния на апостолите, с. 240
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Вторник                                                                                     25 септември

3.  ПАМЕТНИЦИ НА ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА

а.  След като Бог извърши велико чудо, за да приведе израилтяните 
през река Йордан, какво трябваше да направят те? Исус Навин 4:1-9
    
    „Но преди свещениците да бяха излезли от реката – за да не бъде 
никога забравено това велико чудо – Господ заповяда на Исус да избере 
благородни мъже от всяко племе, които да вземат камъни от мястото, 
където бяха застанали свещениците, да ги отнесат на раменете си до 
Галгал и там да издигнат възпоменателен паметник на факта, че Бог бе 
направил Израил да премине Йордан по сухо. Това щеше непрестанно 
да им напомня чудото, което Господ бе извършил за тях. След години 
техните деца щяха да ги разпитват за паметника и те отново и отново 
щяха да си припомнят тази чудна история, докато тя се превърнеше в 
неизличим спомен чак до последното поколение.“ Свидетелства към църк-
вата, т. 4, с. 149

б.  Върху какво трябва да избягваме да се съсредоточаваме в на-
шия живот? Псалм 25:7; 79:8

  „Не е мъдро да събираме всички неприятни спомени из нашия минал 
живот – неговите нечестия и разочарования, - да говорим за тях и да 
се оплакваме от тях, докато най-сетне бъдем съкрушени и обезсърчени. 
Обезсърчената душа е пълна с мрак, тя пропъжда Божията светлина от 
собственото си сърце, а хвърля сянка и върху пътя на другите хора.“ Пъ-
тят към Христа, с. 121

в.  Върху какво трябва да размишляваме? Псалм 105:; Евреи 12:2, 3
   
    „Благодаря на Бога за  светлите картини, които представя пред на-
шия поглед. Нека спираме и съхраняваме благословените обещания на 
Неговата любов така, че да не ги изпускаме от погледа си: Божият Син, 
Който напусна трона на Своя Баща, обличайки божественото Си естест-
во с човешко, за да може да освободи човека от властта на Сатана; по-
бедата, която Той спечели заради нас, като отвори небето за човеците 
и разкри пред човешкия поглед мястото на Своето присъствие, където 
Божеството открива Своята слава; падналото човечество, което Христос 
вдигна от ямата на гибелта, в която го беше хвърлил грехът, и което Той 
отново възвърна в общение с безпределния Бог; как, след като издържи 
Божествения изпит чрез вяра в нашия Изкупител, човек бива облечен в 
Христовата правда и издигнат до Неговия престол – ето това са картини-
те, върху които Бог иска да размишляваме.“ Пътят към Христа, с. 121
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Сряда                                                                                            26 септември

4.  МОЛИТВА С НАДЕЖДА

а.  Каква бе опитността на учениците с молитвата? Йоан 16:24 (пър-
вата част)

      „Дотогава учениците не бяха запознати с неограничените източници 
на сила, с които Спасителят разполагаше. Той им каза: ‘Досега нищо не 
сте искали в Мое име’. Той им обясни, че тайната на техния успех зависи 
от поискването на сила и благодат в Негово име. (…) Всяка искрена мо-
литва е чута на небето. Тя може да не е произнесена красноречиво, но 
ако в нея е вложено сърцето, тя ще се издигне до светилището, в което 
Исус служи, а Той ще я представи на Отец не несръчно и колебливо, а 
красноречиво и благоухаеща от тамяна на Неговото лично съвършен-
ство.“ Животът на Исус, с. 549

б.  Как Исус ги насърчи да се обръщат в молитва към Отец? Йоан 
14:13, 14; 16:24 (втората част) За кого друг са тези обещания?

      „Всичко, каквото попросите в молитва, вярвайте, че ще получите 
и ще ви бъде“ (Мат. 21:22). Тези думи са обещанието, че всичко, което 
един всемогъщ Спасител може да дари, ще бъде дадено на онези, които 
се уповават на Него. Като настойници на небесната благодат, трябва да 
искаме с вяра, а след това да чакаме с доверие спасението от Бога. Не 
трябва да престъпваме Божиите принципи, опитвайки се със собствени 
сили да постигнем желаното. Трябва да искаме в Негово име, а след 
това да действаме така, както сме повярвали в Неговата способност да 
ни помогне.“ Ум, характер, личност, кн. 3, с. 103
       „О, братя и сестри, това, от което се нуждаем, е живот, усилие, рас-
тене, вяра в Божиите обещания, които наистина са за вас и за мен.“ Па-
сифик унион рекоръдър, 26 декември 1912

в.  Каква роля играе надеждата, когато се обръщаме към Бога в мо-
литва? Как трябва да идваме пред Него? Римляни 5:5; Евреи 4:16

      „Няма нищо, което да направи душата толкова силна да устоява на 
сатанинските изкушения в големия конфликт на живота, както това да 
търси Бога в смирение, като полага пред Него душата си в цялата своя 
безпомощност, в очакване, че Той ще бъде ваш помощник и ваш закрил-
ник.“ Синове и дъщери на Бога, с. 121

                     Урок 13  29 септември 2018                      Урок 13  29 септември 2018



73

Четвъртък                                                                               27 септември

5. МОЛИТВАТА КАТО ТЕРАПИЯ

а.  За кои обещания можем да претендираме така, че да можем да 
имаме сила в борбата си с неприятеля? Исая 40:29; 41:10; Псалм 
31:24   

      „Този, който служи под опръсканото с кръв знаме на Емануил, ще 
трябва да извърши неща, изискващи героично усилие и търпеливо по-
насяне. Но войникът на кръста стои непоколебимо на предната линия 
в битката. Когато врагът усилва атаката срещу него, той се обръща за 
помощ към крепостта и като се хваща за Господните обещания от Сло-
вото, бива укрепен за дълга на този час. Осъзнава нуждата си от небесна 
сила. Спечелените победи не са повод за себевъздигане, а го подтикват 
да се доверява все повече на Всемогъщия. Уповавайки се на тази Сила, 
той получава способност да представя вестта за спасението с такава 
мощ, че тя да намери отзвук в много умове.“ Деяния на апостолите, с. 162   

б.  За кои други обещания можем да претендираме, за да ни дават 
кураж в битката с греха? Исус Навин 1:9; Исая 49:25; 1 Коринтяни 
15:57

       „Какъв източник, към когото можем да гледаме във всяко време на 
затруднение; сърцето може да няма опасения! Човек е грешащ, упорит, 
непокорен и предизвикателен дори срещу Бога; но Господ е благ и тър-
пелив, и състрадателен.  Той има небето и земята под Свое управление 
и знае точно от какво се нуждаем дори преди да Му представим нашите 
нужди и желания.“ Моят живот днес, с. 10 

Петък                                                                                       28 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо не е нужно да се отделим от обществото и да посветим 
изцяло живота си на молитва?

2. Как можем да включим Божието слово в нашите молитви? Какво 
ще направи това за нас?

3. Какво можем да научим от използваното на паметници от Изра-
ил за да помнят Божието водачество в техния живот? Как можем 
да правим същото?

4. Как можем да имаме победа срещу изкушението?
5. Опиши Божията сила в помощ при нашите борби.

                     Урок 13  29 септември 2018
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Събота,  6 октомври 2018 г. е ден за все-
общ пост и молитва за лично освещение и 
за успеха на Божието дело.

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

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

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

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

                  ЮЛИ                         АВГУСТ                  СЕПТЕМВРИ                             
                 7 - 21:06 ч.                    4 - 20:43 ч.                 1 - 20:01 ч. 
            14 - 21:03                      11 - 20:34                     8 - 19:49       
            21 - 20:58                      18 - 20:24                   15 - 19:37      
            28 - 20:51                      25 - 20:13                   22 - 19:24   
                                                                                     29 - 19:12
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                      ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

            През това тримесечие ще продължим с изучава-
нето на книгата  „Спасен единствено по благодат“ от Д. 
Силва и Й. Круз                      .

         ЮЛИ
     7   гл. 10  Делото на Светия Дух в нас                94  
   14   гл. 11  Сътрудничество с Бога                      102   
   21   гл. 12  Любовта  - изпълнение на закона     114         
   28   БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                    АВГУСТ
   4  гл.13. Съвършеното послушание на човека    122
 11  гл.14. Евангелието и добрите дела                134      
 18  гл.15. Поклонение и прослава                        146
 25  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 
 
                                    СЕПТЕМВРИ
   1  гл. 16. Евангелието и постът                           158 
       гл. 17. Изкореняване
                  на грешните наклонности                     162
   8  гл. 18  Изследователният съд                         172    
 15  гл. 19. Благодатта се изгубва в слава            190            
       гл. 20. Единствено по благодат                       198
 22  гл. Приложение „Вие имате пълнота в Него“ 212                       
 29  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС        
  

стр.
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                   Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

        ЮЛИ

 

    1  Неделя Йоан 3:16-19 Матей 5:43-48   
    2      Понеделник Исая 33:2 Исус Навин 24:15  
 3 Вторник Псалм 127:1, 2   2 Кор. 8:9          
 4 Сряда 1 Летописи 4:10 Йоил 3:12-16   
 5 Четвъртък Псалм 34:15, 19 Исая 17:13, 14   
 6 Петък 1 Кор. 10:31-33 Молитвен час
 7 Събота Псалм 147:12-14 Залез: 21:06 ч

     8 Неделя             Марк 11:22-26 Яков 4:13-15   
    9 Понеделник Второз. 20:3, 4 Исая 25:8,9
 10 Вторник Матей 5:3, 4 Ефесяни 6:10-16  
 11 Сряда Притчи 4:10-15 Псалм 22:11, 4, 5  
 12 Четвъртък 2 Летописи 33:12, 13 Матей 9:36-38   

 13 Петък Колосяни 4:2-5 Молитвен час
 14 Събота Еклисиаст 5:1, 2 Залез: 21:03 ч

 15 Неделя Колосяни 1:10-15 Псалм 119:76, 77, 80  
 16 Понеделник Притчи 4:23 2 Коринтяни 4:16-18 
 17  Вторник Псалм 119:1-8 Осия 2:19, 20, 23  
 18 Сряда 1 Петр. 3:10-12 Псалм 147:3, 11  
  19 Четвъртък Исая 49:14-16 Йоан 13:34, 35   
 20  Петък Йона 3:4-10 Молитвен час
 21 Събота Йоан 4:23, 24 Залез: 20:58 ч

 22 Неделя Марк 10:46-52 Исая 63:7-9     
 23 Понеделник Матей 10:29-31 Евреи 11:8-10,13-16  
 24 Вторник Псалм 23 Осия 6:1-3   
 25 Сряда Йоан 9:4 Римляни 8:23-26  
 26 Четвъртък Псалм 37:3-6 Псалм 37:7-11 
 27 Петък 1 Кор. 10:23, 24 Молитвен час
 28 Събота  Лука 1:13-17 Залез: 20:51 ч

 29 Неделя Левит 20:22, 23, 27 Евреи 11:6   
 30 Понеделник  Римляни 12:21 Лука 13:24-27
 31 Вторник Псалм 145:9, 18-20 Йоан 3:16-21
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              АВГУСТ

    Дата        Ден           Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение        
    1 Сряда  Исая 54:17   Псалм 27:8, 13, 14  
 2 Четвъртък  Михей 7:5-7   Лука 13:24-27
 3 Петък  Евреи 10:19-25   Молитвен час
 4 Събота  Йоан 6:63, 64   Залез: 20:31 ч 

 5 Неделя  2 Летописи 14:9-12   Псалм 46:1-5 
 6 Понеделник  Псалм 27:1-5   Матей 25:41-46
 7 Вторник  Притчи 22:3, 9   Пл. Ерем. 3:40  
 8 Сряда  Софония 2:1-3   Псалм 46:1-5 
 9 Четвъртък  Исая 29:13-15   Колосяни 1:21-23   
 10 Петък  Лука 8:14, 15   Молитвен час
 11 Събота  Исая 12 гл.   Залез: 20:39 ч

 12 Неделя  Псалм 138:6-8   1 Йоан. 3:1-3   
 13 Понеделник  Матей 24:3-8   Галатяни 6:14, 15  
  14  Вторник  Галатяни 6:7-10   Псалм 149:1, 2, 4, 5  
 15 Сряда  1 Кор. 10:31   Неемия 2:17-20  
 16 Четвъртък  Второз. 8:11-14, 17, 18   Исая 40:3-8   

 17 Петък  Еремия 14:7-9   Молитвен час 
 18 Събота  1 Тимотей 4:8-12   Залез: 20:46 ч 

 19 Неделя  Еремия 17:5-8   Второз. 7:26   
 20 Понеделник  Марк 12:28-33   Матей 9:36-38 
 21  Вторник  Исая 29:13-15   1Йоаново 3:21-24
 22 Сряда  Псалм 138:6-8   Яков 2:19, 20, 26  

 23 Четвъртък  1 Тимотей 4:8-12   Исая 34:7, 8, 10  
 24 Петък  Наум 1:2, 3, 7   Молитвен час
 25 Събота  1 летописи 16:29-36   Залез: 20:53 ч 
 
 26 Неделя Деяния 10:34   Филипяни 3:7-9  
 27 Понеделник Псалм 17:3-8   Матей 5:43-46    
  28 Вторник Еремия 14:7-9   Псалм 43:5 
 29 Сряда     Римляни 13:11, 12   Деяния 1:7, 8
 30 Четвъртък Исус Навин 24:14-16   Лука 27:24-31
 31 Петък  Йоан 12:35, 36 
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СЕПТЕМВРИ

    Дата      Ден            Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение
 1 Събота Псалм 73:1-3,17-19,28 Залез: 20:01 ч. 
   
  2 Неделя Колосяни 3:16, 17 Марк 7:20-23        
   3   Понеделник Римляни 8:26-28 Псалм 50:3-5   
     4      Вторник Еремия 18:5-11 Матей 5:43-46                 
     5      Сряда Псалм 57:8-11 Йов 11:14-19
    6  Четвъртък Исус Навин 24:15 Псалм 30:4, 5      

  7  Петък Исая 55:6-9 Молитвен час
 8 Събота Псалм 26:15 Залез: 19:49 ч.
 

 9 Неделя Притчи 3:3-8 Исая 49:13-16    
   10  Понеделник 2 Петрово 1:5-11 Йов 4:6-8   
   11 Вторник Псалм 34:6, 7 Даниил 12:4, 10  
 12 Сряда Римляни 12:16, 21 Яков 4:1-4   
 13 Четвъртък Исус Навин 1:7-9 Исая 51:16   
 14  Петък Ефесяни 1:3, 4 Молитвен час
 15 Събота Евреи 10:19-25 Залез : 19:37 ч.

 16 Неделя Псалм 143:1,2, 8 Лука 8:22-26   
 17 Понеделник Лука 12:22-31 2 Тимотей 2:19  
 18 Вторник Притчи 8:32-36 Яков 3:13-17   
 19 Сряда Псалм 138:1, 6-8 Псалм 126:5, 6  
 20  Четвъртък Ефесяни 2:8-10 Амос 4:11 ,12
 21 Петък Лука 5:4-11 Молитвен час
 22 Събота Исая 2:2-5 Залез: 19:24 ч.

 23 Неделя Йоан 12:35, 36 Лука 8:22-26     
 24 Понеделник Второз. 4:5-7 Осия 14:1, 2, 9 
    25     Вторник Псалм 17:1-3, 8 Откровение 3:1-7  
    26     Сряда 1 Йоаново 2:1-6 Неемия 9:33
  27 Четвъртък Псалм 119:116, 117 Псалм 119:173-176  
 28 Петък 4 Царе 17:33-41 Молитвен час 
 29  Събота Исая 56:2-7 Залез: 19:12 ч.

 30 Неделя Марк 11:24-26 Йоан 18:36, 37
 31 Понеделник Лука 12:22-31 Неемия 2:17-20
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p

p p

p p

Дарения от
първата събота 

7 юли
за Медиините отдели
в Молдова 
и Източноевропейската 
уния
(с. 6) 

4 август
за мисионски училища 

и образователни проекти
(с. 27)

1 септември
за централата 
в Мадагаскар
(с. 48)


