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Предговор
Основа лекција суботне школе за ово тромесечје јесу Поуке из Давидовог
живота. Зашто је проучавање ове теме толико значајно за нас данас?
„Давидова историја представља један од најубедљивијих доказа који
су икад били пружени да за душу представља највећу опасност баш оно
за чим људи најпохотније жуде – а то је власт, богатство и светска слава.“
– Патријарси и пророци, 787.
„Давид је био примеран човек. Његова животна историја је од интереса
за сваку душу која се бори за вечне победе. У његовом животу су се две
силе отимале за превласт. Неверовање је сврстало све своје силе у борби
и настојању да баци у засенак светлост која га је обасјавала са Божјег
престола. У његовом срцу је из дана у дан вођена борба, јер је сотона
на сваком кораку настојао да спречи напредовање сила правде. Давид је
разумео шта значи рат са поглаварима и властима, с управитељима таме
и духовима пакости испод неба.“ – Коментари библијских текстова, 247.
„Бог је изабрао Давида, скромног пастира, за вођу свог народа. Он
је био стриктан у свим обредима који су били повезани са јеврејском
религијом и одликовао се храброшћу и непоколебљивим поуздањем
у Бога. Био је изузетно веран и пун поштовања. Његова чврстина,
понизност, љубав према правди и одлучност карактера учинили су га
подесним да изврши узвишене Божје намере, да поучава Израиљце у
њиховој побожности и да влада над њима као милостив и мудар цар.“ –
The Spirit of Prophecy 1, 377.
„Запис о његовом животу сведочи да грех може донети само срамоту
и бол, али да љубав и милосрђе Божје продиру у најдубље дубине, да
вера уздиже душу која се каје да би могла бити примљена међу синове
Божје. Од свих свечано датих уверавања која налазимо у Светом Писму,
повест Давидовог живота пружа најјаче сведочанство о верности, правди
и завештаној милости Божјој.“ – Патријарси и пророци, 796, 797.
„Кад се најзад посече бесплодно дрвеће које само смета земљи под
собом, кад се мноштво лажне и приметно различите браће одвоје од
правих, тада ће се видети како се они који су сада скривени окупљају
под заставу Христову, кличући: Осана. Они који су били страшљиви
и неповерљиви у себе, изјасниће се отворено за Христа и истину. Они
који су у Заједници били најслабији и најнеодлучнији биће тада смели и
неустрашиви као Давид.“ – 5. Сведочанство, 77.
Наша је молитва да нас Дух Христов води кроз проучавање Давидовог
живота и дела током овог тромесечја. Окрепимо свој ум дубљим
разумевањем савршено уравнотежене правде и милости нашег Творца и
Бога!
Одсек Генералне Конференције за Суботну школу
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Дар прве суботе за
мисионски центар
Јужнопацифичке уније

Субота, 2. јануар 2021.

Тихи океан је највећи океан на свету –
покрива скоро трећину земљине површине
– и дом је хиљадама острвских народа. Из
историјске перспективе, многи од ових
народа у јужном Пацифику били су познати
по незнабожачким обичајима, укључујући
вештичарење и људождерство. Немали
број раних мисионара на овим острвима
жртвовао је свој живот у напорима за
ширење вести јеванђеља. Иако су неки од
ових обичаја данас и даље присутни, хришћанство
је извршило значајан утицај на ове народе, доносећи светлост и наду
Јеванђеља у места таме разних незнабожачких обреда.
Вест реформације допрла је до неких земаља Јужног Пацифика
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, али је још чвршће
укорењена када су мисионари из Аустралије и Генералне Конференције
допутовали до њихових обала касних деведесетих година двадесетог
века.
У децембру 2013. године седам мисионских поља у земљама
где је дело засновано организовани су заједно и постали мисија
Јужнопацифичке уније. Упркос изазовима попут велике удаљености и
сиромаштва у имањима, ми хвалимо Бога што се дело шири кроз јужни
Пацифик и што су многе душе упознале истину.
Нашу потребу за вишенаменским центром за богослужење,
конференције, омладинске саборе и обучавања наших младих за
мисионство, а који ће послужити и као централа наше Уније, остварили
смо са радошћу. Купљено је земљиште у сеоском подручју где је лако
доћи из Порт Виле, из Вануатуа, државе коју чини око 80 острва. Вануату
је централно место где се људи из мисионских поља Фиџија, Француске
Полинезије, Нове Каледоније, Папуа Нове Гвинеје, Соломонских Острва
и Самое могу окупљати.
Имајући у виду значајно дело пред нама и многа острва и земље у јужном
Пацифику до којих вест Јеванђеља није допрла, видимо да је то дело веома
обилно! Вест спасења мора да дође до свих земаља, и имамо сигурност да
Господу „неће досадити, нити ће се уморити, докле не постави суд на земљи,
и острва ће чекати науку Његову“ (Исаија 42:4).
Љубазно вас молимо за финансијску помоћ у нашој потреби, тиме што
ћете великодушно приложити за овај пројекат, којим ћете подржати ширење
јеванђеља душама у овом широком океанском пространству.

Ваша браћа из јужног Пацифика
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Лекција 1 				

Субота, 2. јануар 2021.

Тиха, скромна младост
„Јер не гледам на шта човек гледа: Човек гледа шта је на очима,
а Господ гледа на срце.“ – 1. Самуилова 16:7.
„Давид је био подложан утицају Светог Духа, и Господ га је у свом
провиђењу обучавао за његову будућу службу, припремајући га да
спроведе Његове божанске намере. Неимар његовог карактера био је сам
Христос.“ – Коментари библијских текстова, 153.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 674-678.

Недеља 		

27. децембар

1. У САМОЋИ ПРИРОДЕ
а. Шта је Давид научио из свог раног окружења на селу?
Римљанима 1:20; Псалам 8:3-9. Зашто је такво окружење
погодно за духовни развој? Псалам 24:1.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Давид је као младић чувао стада (свог оца) по брежуљцима
који окружују Витлејем.“ – Патријарси и пророци, 674.
„Христос је говорио... са младим Давидом док је чувао своја
стада.“ – Жеља векова, 270.
б. Како данас младима може бити на корист рано васпитање
слично Давидовом? Псалам 19:1-3; 119:9,97,113.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Небо (младима) може бити уџбеник из кога могу научити поуке
од изузетног значаја. Месец и звезде могу бити њихови пријатељи
који ће им најречитијим језиком говорити о Божјој љубави.“ – The
Youth’s Instructor, October 25, 1900.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Понедељак 		

28. децембар

2. СРЦЕ ПСАЛМИСТЕ
а. Која је била Божја намера у обдаривању Давида песничким
и музичким талентом? Псалам 105:1,2; 66:16,17.
„Једноставно пастирче певало је песме које је сам саставио, а пријатна
музика његове харфе пратила је мелодије његовог младалачког гласа.
Сам Господ је изабрао Давида и његовим животом управљао тако да
је имао прилику да развија свој глас и таленат за музику и песништво.
Господ га је у његовом животу пастирске усамљености припремао за
дело које му је намеравао поверити у његовом каснијем животу.“ –
Коментари библијских текстова, 153, 154.

б. Објасни на који начин су верни у свим вековима жњели силне
духовне благослове из Давидовог искуства пастира. Пс. 66:1-6;
100:3.

„(Давид) је свакодневно долазио у све тешњи додир са Богом.
Његов дух је стално продирао у нове дубине да би тамо нашао нова
надахнућа за песму и музику његове харфе...
„Ко може измерити последице тих година труда и лутања по
усамљеним брежуљцима? Општење са природом и са Богом, брига
за стадо, опасности и ослобађања, патње и радости његове скромне
судбине – све је то имало не само да изгради Давидов карактер и утиче
на његов будући живот, већ је то кроз псалме омиљеног израиљског
певача требало и у каснијим вековима да буди љубав и веру у срцима
Божјег народа, доводећи их све ближе Ономе чије је срце пуно љубави
и у коме живи све што живот има.“ – Патријарси и пророци, 677.
„Псалмиста законе Божје у природном свету повезује са Законом
датим бићима обдареним разумом.“ – Коментари библ. текстова, 250.
„'Покликни Богу, сва земљо! Запевајте славу имену Његовом,
дајте Му хвалу и славу. Реците Богу: Како си страшан у делима
својим! Ради велике силе Твоје ласкају Ти непријатељи Твоји. Сва
земља нек се поклони Теби и поје Теби, нека поје имену Твом.
Ходите и видите дела Бога страшног у делима својим над синовима
људским' (Псалам 66:1-5). Овај псалам и делове псалма шездесет
осмог и седамдесет другог је Христос често певао.“ – Коментари
библијских текстова, 259, 260.

„Стрпљиво и мирно подносио је (Христос) подругљиве погледе,
заједљива пецкања и подсмехе својих сарадника у дрводељској
радионици. Уместо да им љутито узврати истом мером, Он би почео
да пева неки од дивних Давидових псалама; и његови другови, пре
но што би и схватили шта су учинили, придруживали би Му се у
песми.“ – Коментари библијских текстова, 823, 824.
6
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Уторак 		

29. децембар

3. РАЗУМЕВАЊЕ НАШЕГ ОГРАНИЧЕНОГ ГЛЕДИШТА
а. Објасни ограничено разумевање пророка Самуила када га је
Бог послао да помаже за цара једног од Јесејевих синова. 1.
Самуилова 16:1-6.
„Посматрајући (Елијавово) кнежевско држање, Самуило је
помислио: 'Јамачно је пред Господом помазаник Његов', и очекивао
Божју наредбу да га помаже. Али Јехова није гледао на спољни
изглед. Елијав се није бојао Бога. Кад би био доведен на престо,
испољавао би гордост и био би престрог господар.“ – Патријарси и
пророци, 675.

б. Шта треба да научимо из овог Самуиловог искуства –
нарочито при избору различитих вођа и у погледу будућности
младих међу нама? 1. Самуилова 16:7; Јован 7:24.
„Из Самуилове грешке можемо научити како је ништавна процена
која се заснива на лепоти лица или на отменом држању. Можемо
научити и колико је неспособна људска мудрост да без посебног
просветљења Неба разуме тајне срца и схвати Божје савете. Божје
мисли и Божји путеви у вези са Његовим створењима недокучиви
су за наше земаљско поимање; али, можемо бити сигурни да ће
Његова деца бити постављена баш на она места за која су способна,
и да ће моћи испунити задатке који су им поверени само ако своју
вољу потчине Божјој вољи, да Његови савршени планови не би
били ометани људском изопаченошћу.“ – Патријарси и пророци, 675.
„'Зар не би темељно образовање неколицине изабраних
задовољило све битне потребе?'
„Не, ја одговарам најодлучније, не! Какав би избор био који
бисмо ми могли да извршимо међу нашим младима? Како можемо
рећи ко су они који највише обећавају, који би могли најбоље
да послуже Богу? У свом људском расуђивању могли бисмо да
учинимо исто оно што је учинио Самуило који је – кад је био
позван да изабере помазаника Господњег – гледао на спољни
изглед предложених... Ко може са сигурношћу утврдити ко ће се
у једној породици показати као успешан у делу Божјем? Свим
младима треба омогућити благослове и преимућства образовања
у нашим школама, што може да их инспирише жељом да постану
Божји сарадници.“ – 6. Сведочанство, 184, 185.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Среда 		

30. децембар

4. ИЗНЕНАЂУЈУЋИ ИЗБОР
а. Објасни Божји избор и мудрост Његовог плана. 1. Самуилова
16:8-12.
„Када је позвао Давида од тора његовог оца да га помаже за цара
над Израиљем, Бог је у њему видео некога коме може дати свог
Духа.“ – Christ Triumphant, 146.
„Давид није био високог стаса, али је био лепог лица. Цела његова
појава зрачила је понизношћу, поштењем и правом храброшћу.
Божји анђео показао је Самуилу да треба помазати Давида јер га
је Бог изабрао. Од тог тренутка Бог је Давида обдарио мудрим и
разумним срцем.“ – Spiritual Gifts 4а, 78.
б. Шта родитељи и учитељи треба да схвате у тежњи да
управљају младима о којима се старају? Приче 15:33;
Проповедник 7:8.
„Старија браћа, између којих је Самуило хтео да бира, нису
имала особине које је Бог сматрао да их мора имати владар Његовог
народа. Поносни, себични, самопоуздани, били су одбачени ради
једнога кога су потцењивали, једнога који је сачувао једноставност
и искреност своје младости, и кога је, иако је сам себе сматрао
невредним, Бог могао васпитати да понесе царске одговорности.
Тако и данас, у многом детету које родитељи запостављају, Бог
види способности много веће од способности друге деце за коју се
мисли да више обећавају.
„С обзиром на могућности у животу, ко је способан да оцени
шта је велико, а шта мало? Колики су људи на ниским положајима
у животу, покренувши делатности на благослов свету, постигли
резултате на којима би им и цареви могли позавидети!
„Нека зато свако дете добије образовање за најузвишенију
службу.“ – Васпитање, 237.
„Христов став: не 'да Му служе, него да служи' (Матеј 20:28)
представља највећу поуку коју треба учити и проповедати.
„Мисао: 'нисте своји' младима треба у душу утиснути. Они
припадају Христу. Они су откупљеници Његове крви, залог Његове
љубави. Они живе захваљујући Његовој снази. Њихово време, снага
и способности припадају Христу и дати су им да би се развијали и
васпитавали за службу.“ – Здравље и срећа, 350.
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31. децембар

5. СКРОМАН И ПОНИЗАН КАО И РАНИЈЕ
а. Шта се огледало у ставу младог Давида? Псалам 23:1-6; 71:5.
„Како су лепо (Давидова) дечачка искуства описана речима:
'Господ је пастир мој, ништа ми неће недостајати. На зеленој
паши пасе ме, води ме на тиху воду. Душу моју опоравља, води
ме стазама праведним имена ради свог. Да пођем и долином сена
смртнога, нећу се бојати зла; јер си Ти са мном; штап Твој и палица
Твоја теши ме' (Псалам 23:1-4).“ – Васпитање, 147, 148.
б. Објасни циљ и резултат Самуилове тајне мисије. 1. Сам. 16:13.
„Самуило није најавио своју мисију чак ни самој Јесејевој
породици, па је церемонија Давидовог помазања била изведена у
тајности. За младог Давида било је то најављивање високог позива
који га је очекивао; и то сазнање требало је да га у свим различитим
догађајима и опасностима предстојећих година надахне верношћу
како би својим животом испунио Божји циљ.
„Давид се није понео због високе части која му је била додељена.
Без обзира на високи положај који је требало да заузме, он је мирно
продужио свој пастирски посао и испуњен задовољством очекивао
да се Божји планови остваре у одређено време и на Богом одређени
начин. Кротак и скроман као и пре свог помазања, пастир се вратио
својим брежуљцима чувајући своја стада нежно као и увек.“ –
Патријарси и пророци, 676.

„У лепоти и снази својих младих година Давид се припремао да
преузме положај међу најплеменитијима на земљи. Своје таленте
је, као драгоцени Божји дар, користио да уздигне славу божанског
Дародавца... И кад би у свим збивањима у своме животу сагледао
Божју љубав, срце му је ватреније закуцало у молитви и захвалности,
глас му је одјекивао богатијим мелодијама, а његова харфа звучала је
много радосније; тако је млади пастир стицао све више снаге и све
више сазнања, јер је Дух Божји почивао на њему.“ – Ибид., 677, 678.
Петак 		

1. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Објасни духовне благослове провођења времена међу Божјим створењима
у природи.
2. Коју личну корист могу да извучем из Давидових псалама?
3. Шта сви ми треба да научимо из поуке дате Самуилу?
4. Наведи неке значајне тренутке из искуства у Јесејевом дому.
5. Како ми можемо бити надахнути Давидовим одговором на његово
помазање у тајности?
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Субота, 9. јануар 2021.

Победе над дивовима
„И знаће сав овај збор да Господ не спасава мачем ни копљем, јер
је рат Господњи.“ – 1. Самуилова 17:47 (први део).
„Они који носе свечану вест опомене свету, морају да одбаце 'боксерске
рукавице' и обуку се у оружје Христове правде.“ – Евангелизам, 131.
Предлажемо да прочитате: 3. Сведочанство, 196-205.

Недеља 		

3. јануар

1. ПОУКА О ДУБЉЕМ ПОВЕРЕЊУ
а. На који начин је Давид сарађивао са Божјим провиђењем
како би задобио мудрост и искуство да издржи предстојеће
изазове? 1. Самуилова 16:14-23.
_______________________________________________________________________

„По Божјем провиђењу, Давид је, као вешт свирач харфе,
изведен пред цара. Задатак младог пастира био је да свира пред
владаром Израиља, и да, ако је могуће, одагна мрзовољу која се
попут тамног облака, надвила над Сауловим умом.“ – The Signs of the
Times, August 3, 1888.

„Давид се развијао у милости и код Бога и код људи. Био је
поучен путевима Господњим и сада је себи ставио у задатак да
потпуније него икад спроводи вољу Божју. Имао је нове предмете
за размишљање. Био је на царском двору и видео одговорност
која прати царско достојанство. Открио је многа искушења која
су салетала Саулово срце... Али кад год би се задубио у таква
разматрања и кад би га тиштале мучне мисли узимао је харфу и
из ње извлачио мелодије које су његов дух уздизале Творцу свега
што је добро, па би се тамни облаци који су заклањали видик
будућности одмах разилазили.
„Бог је Давиду пружао поуку о неопходности вере и поуздања
у Његову моћ. Као што је Мојсије био васпитан да би могао
извршити задатке који су га очекивали, тако је сад Јесејевог сина
Господ припремао за вођу свом изабраном народу. Чувајући стада,
Давид је стекао појам о великој бризи коју велики Пастир осећа за
своје овце.“ – Патријарси и пророци, 680.
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4. јануар

2. У КРИЗИ СЕ ОТКРИВАЈУ ПРИОРИТЕТИ
а. Који озбиљан проблем је у то време погодио цео Израиљ? 1.
Самуилова 17:1-11.
„Филистеји су хтели да наметну свој начин ратовања, изабравши
човека необичног узраста и снаге који је био висок око дванаест
стопа (преко три и по метра).“ – Коментари библијских текстова, 154.
„Четрдесет дана је цели Израиљ дрхтао пред џиновским
Филистејином и његовим надменим изазивањем. Срце им се ледило
кад су посматрали његово огромно тело... На глави је имао калпак
од бронзе, а био је одевен у плочасти оклоп, тежине пет хиљада
сикала. На ногама је имао металну заштиту. На себи је имао оклоп
од плочица које су као крљушти рибе густо лежале једна на другој
да их никаква стрела ни копље није могло пробити.“ – Патријарси
и пророци, 682.

б. Која је била Давидова највећа брига у овој кризи? 1.
Самуилова 17:21-26.
„(Давид) је горео ревношћу да сачува част живога Бога и углед
деце Израиљеве. Он није могао поднети да гледа овог бестидног
идолопоклоника коме је из дана у дан допуштано да ружи изабране
Господње, а да не учини ништа како би прекинуо његово поносито
хвалисање и ругање.“ – The Signs of the Times, August 3, 1888.
ц. Опиши потпуно супротно понашање Давидовог најстаријег
брата, Елијава. 1. Самуилова 17:28,29.
„Елијав, Давидов најстарији брат... добро је знао каква осећања
узбуђују младићево срце. Он је чак и као пастир у Витлејему
испољавао смелост, храброст и снагу које се нису лако могле
сузбити; а тајанствена посета Самуила дому њиховог оца и његов
тихи одлазак пробудили су у уму Давидове браће сумњу у прави
разлог посете. Њихова љубомора постала је још већа када су видели
да је Давид почаствован више од њих, и на његову честитост и
братску нежност нису одговорили поштовањем и љубављу, које је
заслужио. Они су на њега гледали само као на младог пастира, и
сада је Елијав Давидово питање схватао као осуду свог кукавичлука
који се огледао у томе што није учинио ништа како би ућуткао
филистејског дива.“ – The Signs of the Times, August 3, 1888.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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5. јануар

3. ДАВИД И ГОЛИЈАТ
а. Како ми можемо Давидову веру учинити својим искуством?
1. Самуилова 17:32-37.
„У сваком ослобађању од неке невоље, у свакој новој и
неочекивано примљеној благодати и милости, треба да видимо
Божју доброту.“ – Патријарси и пророци, 183.
„Спремност за супротстављање противницима и за служење
људима морамо да добијемо од Бога, код престола небеске
милости. Ту, док примамо Божју милост, наша неспособност
постаје очигледна и јасна. Христово достојанство и слава су наша
снага.“ – Евангелизам, 131.
б. На који начин је Давид открио тајну победе? 1. Самуилова
17:38-40,43-51.
„Голијат се уздао у своје оружје. Својим пркосним и дрским
разметањем он је застрашивао војску Израиља, позивајући се
највише на своје оружје, у којем је надмоћно гледао своју сигурност
и снагу. Давид, у својој скромности и ревновању за Бога и свој
народ, предложи да ће он изаћи на двобој са тим хвалисавцем.
Приставши на то, Саул даде Давиду своје царско оружје и оклоп,
али овај не пристаде да пође с тим. Он не узе царско оружје јер
не беше навикао на то. Али је зато од ране младости навикао да
се ослони на Бога, и тако је задобијао нарочите победе. Да је узео
на себе Саулово оружје и оклоп давао би утисак да је ратник, док
је он био само незнатан пастир који је дошао од оваца. Сматрао
је да се ни најмање не може ослонити на Саулово оружје, него
само на Господа Бога Израиљевог. Одабравши неколико облутака
на потоку, и са праћком и штапом, својим јединим оружјем, он у
име Господа Бога Израиљева пође на двобој са до зуба наоружаним
ратником.
„Голијат је презриво посматрао Давида, јер је давао утисак
младића потпуно неприпремљеног за двобој... Сматрајући
повређеним своје достојанство што на њега иде један жутокљунац,
и то само с праћком без икаквог оклопа, он поче да се хвалише шта
ће све учинити од њега. Давида није раздражило то што је био тако
понижаван, нити је задрхтао од Голијатових претњи, него спремно
одговори: 'Ти идеш на ме с мачем и с копљем и са штитом; а ја идем
на те у име Господа на војскама.'“ – 3. Сведочанство, 203.
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6. јануар

4. ВЕРА НАСУПРОТ ИЗГЛЕДИМА
а. Шта можемо научити из Давидовог дубоког и сталног
поверења у Бога и Његов закон? Псалам 19:7-11; 20:5-9.
„Господ жели да нас пробуди да бисмо схватили своје право
духовно стање. Он жели да се свако од нас у срцу и души понизи
пред Њим. Речи надахнућа које се налазе у псалму деветнаестом
и двадесетом приказане су ми као поука за наш народ. Наше је
велико преимућство да прихватимо те опомене и да верујемо у та
драгоцена обећања...
„У току ноћи чини ми се као да понављам народу ове речи.
Неопходно је да помније преиспитујемо сами себе. Немамо
времена да попуштамо својим прохтевима и жељама. Ако се
повежемо са Богом ми ћемо се у срцу понизити пред Њим и бити
много ревноснији у усавршавању хришћанског карактера. Пред
нама је велики и веома озбиљан задатак, јер становнике света треба
просветлити у погледу времена у којем живимо; и кад им се изнесе
одређено и недвосмислено сведочанство они ће бити просвећени и
наведени да искрено преиспитају сами себе.“ – Коментари библијских
текстова, 254, 255.

„Треба да преиспитамо своје срце и да видимо да ли смо одвојени
од свега што се супроти Божјој вољи.“ – The Review and Herald, May
10, 1887.

б. Како је Исус потврдио да Његовом силом Његов народ може
да победи наизглед несавладиве дивове греха и себичности?
Марко 10:26,27; 11:22,23; Филибљанима 1:6.
„Бог је у Христу пружио средство да савладамо сваку грешну
особину и да се одупремо сваком искушењу, ма како јако било. Али
многи осећају недостатак вере, и стога остају далеко од Христа. Те
душе које се налазе у немоћи и недостојности треба да се уздају
у свог милостивог Спаситеља. Немојте гледати на себе, већ на
Христа. Онај који је исцељивао болеснике и изгонио демоне када
је ходао међу људима и данас је исти моћни Искупитељ. Вера
долази слушањем и читањем речи Божје. Стога се држите Његовог
обећања: 'И који долази к Мени нећу га истерати напоље' (Јован
6:37). Баците се пред Његове ноге с узвиком: 'Верујем, Господе!
Помози мом неверју.' Никад нећете пропасти ако то чините –
никад!“ – Жеља векова, 417.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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5. ЗАВРШНО ДЕЛО
а. На који начин сви којима је поверена садашња истина морају
учити од Исуса и избећи да постану плен Голијата? Јуда 9.
„У изношењу непопуларне истине, која обухвата и тежак крст,
проповедници морају пазити да свака њихова реч буде по вољи
Богу. Они истину треба да износе у смерности, у најдубљој љубави
према душама и усрдној жељи за њихово спасење, препуштајући
да истина сече. Они не треба да пркосе проповедницима других
верских заједница, настојећи да изазову полемисање и распру...
Изазивање, хвалисање и пркос доликују онима који се противе
истини и који се понашају као Голијат. Али ниједна од тих особина
не треба да се види код оних које Бог шаље да објаве последњу
опомену свету осуђеном на пропаст.“ – 3. Сведочанство, 202, 203.
б. Коју наду Бог нуди свом малом остатку у последњим данима?
Захарија 4:10 (први део); Лука 17:6. Шта треба да обасја
земљу? Откривење 18:1.
„И у овом последњем нараштају парабола о семену горушичином
треба да достигне значајно и тријумфално испуњење. Мало
горушичино семе постаће једно велико стабло. Последња порука
опомене и милости објавиће се 'сваком племену, и језику и колену
и народу', да сабере 'из незнабожаца народ к имену свом' (Дела
15:14). И земља ће се расветлити 'од славе Његове' (Откривење
18:1).“ – Христове очигледне поуке, 58.
„Испољавање Његове славе у нашем људском облику приближиће
људима Небо до те мере да ће они лепоту Његовог унутрашњег
храма моћи да виде у свакој души у којој живи Спаситељ. Слава
Спаситеља који живи у нама просто ће пленити и очаравати људе.“
– Христове очигледне поуке, 383.
Петак 		

8. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. У ком смислу је Давид растао док је смиривао Саула својом харфом?
2. Како се Давидов став разликовао од става његове браће?
3. Зашто је Давид одбио да носи Саулово оружје?
4. Како ми можемо да применимо поуку у суочавању са данашњим
симболичним „дивовима“?
5. Објасни разлику између Давидовог и Голијатовог духа данас.
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Лекција 3				

Субота, 16. јануар 2021.

Криза
„А и сви који побожно хоће да живе у Христу Исусу, биће гоњени.“
– 2. Тимотију 3:12.

„Када душу обузме тама и кад нам устреба видело и Божје вођство,
морамо отворити очи; иза таме постоји светлост.“ – Патријарси и
пророци, 695.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 687-693, 697.

Недеља 		

10. јануар

1. СУОЧАВАЊЕ СА ПРОГОНСТВОМ
а. Шта је у Сауловом срцу покренуло љубомору према Давиду?
1. Самуилова 18:5-9. Наведи начело које објашњава зашто су
Саулова дела уследила након испољавања његових осећања.
1. Самуилова 18:11; 1. Јованова 3:15.
„Саул је у свом частољубљу желео да буде први међу онима
које људи поштују и кад је чуо поменуту песму, осетио је сасвим
одређено да ће Давид задобити срце народа и да ће владати уместо
њега.
„Саул је отворио своје срце љубомори која му је отровала душу.“
– Патријарси и пророци, 688.
б. Зашто Бог допушта да хришћани пролазе кроз ситуације
сличне оној коју је сада искусио Давид – и шта је Давид
научио кроз свој однос са Саулом? 2. Тимотију 3:12; 1.
Петрова 4:12-17.
„Давидов боравак на двору омогућио му је да стекне знање о
државним пословима и да се тако припреми за свој будући положај.
Било му је, сем тога, омогућено да стекне и поверење народа. Муке
и тешкоће на које је наилазио услед Сауловог непријатељства
указивале су Давиду на његову зависност од Бога и на потребу
потпуног поуздања у Њега.“ – Патријарси и пророци, 687, 688.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Понедељак 		

11. јануар

2. ОЗБИЉНА ОПАСНОСТ
а. Када је Саул видео да је Бог заштитио Давида, које друге
планове је смислио у жељи да га убије? 1. Самуилова
18:12,13,17,20,21,25. Шта је сачувало живот Божјег верног
слуге? 1. Самуилова 18:14,30.
б. На који начин се поново открила Саулова најгора природа
– и шта је спречило његову потеру за Давидом у Рами? 1.
Самуилова 19:9,10,23,24; 20:1 (први део).
„(Саул) је одлучио да више нипошто не одгађа и не пропусти
прилику да Давида уништи; имао је намеру да га убије својом
руком, чим му се буде приближио, без обзира какве ће то последице
имати.
„Али га је анђео Господњи срео на путу и савладао га. Дух
Божји га је држао у својој власти и он је наставио пут изговарајући
речи молитве и пророчанства и певао свете мелодије. Прорицао је
долазак Месије као Спаситеља света. Кад је стигао пред пророкову
кућу у Рами, скинуо је са себе огртач који је указивао на његов
друштвени положај, и под утицајем божанског Духа остао лежећи
пред Самуилом и његовим ученицима целог дана и целе ноћи.
Људи су долазили са свих страна да виде необичан призор...
„(Давид) није имао поверења у царево кајање. Стога је искористио
прилику да поново побегне како се царево расположење не би опет
изменило.“ – Патријарси и пророци, 692.
ц. Опиши смртоносну природу зависти и љубоморе. Приче
6:34,35; 27:4.
„Завист је једна од најодвратнијих црта сотониног карактера.
То је тежња за сталним самоуздизањем, тиме што се баца љага
на друге. Завидан човек омаловажава ближњега у настојању да
уздигне себе.“ – The Signs of the Times, August 17, 1888.
„Завист представља не само изопаченост нарави, него умни
поремећај који избацује из равнотеже све способности људског
бића...
„Ако покушамо да завидљивца убедимо у погрешност његовог
става, он постаје још огорченији на онога ко је предмет његове
зависти и то исувише често постаје неизлечиво.“ – 5. Свед., 54.
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Уторак 		

12. јануар

3. УЖАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПАНИКЕ
а. Опиши Давидове грешке приликом његовог бегства у Нов.
1. Самуилова 21:1-6.
„(Давид) је био у сталном страху да ће бити пронађен... и у
крајњој невољи прибегао је превари... Давид је свештенику рекао
да га је цар послао да у тајности изврши неки задатак који је морао
да обави сам. Затражио је од свештеника пет хлебова. Божји човек
имао је код себе само посвећене хлебове; међутим, Давид је успео
да умири његову савест, да добије хлебове и утоли глад.“ –The Signs
of the Times, August 31, 1888.

б. На који начин је Давидов пропуст да буде искрен и отворен са
Ахимелехом изазвао низ трагичних догађаја? 1. Самуилова
21:7; 22:6-11,16-19.
„Да је Давид рекао истину, Ахимелех би знао шта треба учинити
да му спасе живот.“ – Патријарси и пророци, 694.
„Доик је био клеветник, а Саул је био оптерећен духом зависти,
мржње и убиства до те мере да је жељно прихватио Доиков исказ
као истину. Узета само делимично и преувеличано, изјава овог
човека погодовала је непријатељу и Бога и човека. Она је ову ствар
приказала Саулу у таквој светлости да је он изгубио сваку контролу
над собом и поступао је као суманут. Да је мирно сачекао да
саслуша целу причу, да је расуђивао разумом, колико би другачије
изгледао страшни запис о догађајима тог дана!
„Како сотона ликује кад успе да ватру срџбе у души доведе до
усијања! Један тренутни потез или само тон гласа може да делује
као сотонина стрела да рани и отрује срце које није заштићено од
ње. Међутим, ако смо потпуно запоседнути Духом Христовим
и преображени Његовом милошћу, онда нећемо бити склони да
говоримо зло нити да преносимо лажне извештаје. Фалсификатор
и опадач браће представљају изабрано оруђе у рукама великог
обмањивача.“ – Коментари библијских текстова, 156, 157.
„Тај догађај (убијање свештеника) је све Израиљце испунио
ужасом. Цар, којег су они изабрали, учинио је то недело. Чинио
је исто што и цареви осталих народа који се нису бојали Господа.
Ковчег завета је био међу њима, али су свештеници који су их
саветовали били побијени мачем. Шта је после тога могло да се
очекује?“ – Патријарси и пророци, 697.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Среда 		

13. јануар

4. РАСТРОЈСТВО У СТРАХУ
а. Шта је Давид заборављао када се нашао у паници? Псалам
23:4.
„Када се налазио у великој потреби, (Давид) је гледао на
Бога постојаним оком вере, и суочио се са охолим, хвалисавим
Филистејем. Он је веровао у Бога, и у сукоб је пошао у Његово
име. Он је био пун поуздања у Божју силу која ће поразити војске
Господњих непријатеља. Али док су га прогонили и тражили,
сметеност и невоља довеле су до тога да је скоро изгубио из вида
свог небеског Оца. Изгледало је као да осећа да је напуштен и да сам
бије своје битке. Био је збуњен и није знао којим путем да крене...
„Морамо научити да се уздамо у свог небеског Оца и да не
дозволимо да нам душу упрља грех неверовања. У настојању да
се сами спасимо, ми бригу над нашом душом не препуштамо
Богу, као нежном Створитељу. Не очекујемо да Он ради за нас,
већ избезумљено тумарамо у својој ограниченој снази, како бисмо
срушили неки зид тешкоћа који само Бог може да уклони од нас.
Када се човек у потпуности ослони на Бога, биће искрен према
себи; тада може да нађе наду и радост у Богу свог спасења, чак и
ако би му сваки пријатељ на свету постао непријатељ.“ – The Signs
of the Times, August 31, 1888.

б. Како треба да гледамо на опомене из других Давидових
грешака које је учинио у свом очајничком бегу – чак и ако
смо у опасности? 1. Самуилова 21:10-13.
„Бог тражи да Његов народ љуби истину и у највећој опасности...
„Давид је побегао к Ахису, цару гатском, јер је мислио да ће
бити сигурнији међу непријатељима свога народа него у ма којој
Сауловој области. Али Ахису је достављено да је Давид онај
човек који је некада убио филистејског јунака; тако се Давид,
тражећи уточишта међу непријатељима Израиља, нашао у великој
опасности. Да би се спасао, Давид се направио луд и тако успео да
побегне.
„Прва Давидова грешка била је што у Нову није показао своје
потпуно поуздање у Бога, а друга што је обмануо Ахиса... Кад се
нашао у искушењу, његова вера се поколебала и испољио је људску
слабост. У свакоме је видео уходу и потказивача.“ – Патријарси и
пророци, 694, 695.
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Четвртак 		

14. јануар

5. ПРАВА ВЕРА СЕ ОСЛАЊА
а. На који начин је Давид понизно признао своју делимичну
кривицу у трагичном чину убиства свештеника? 1.
Самуилова 22:20-23.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како наш Господ Исус Христос укорава онај страх који нас
пречесто онеспособљава да се поуздамо у Бога онако како би
требало? Марко 4:4о.
_______________________________________________________________________

„У чему год да Божја деца доживе неуспех, то се дешава због
њиховог недостатка вере. Када сенке окруже душу, када су нам
потребни светлост и вођство, морамо подићи свој поглед; иза таме
постоји светлост.“ – The Signs of the Times, August 31, 1888.
ц. Наведи једно обећање које одзвања кроз векове сваком
верном Божјем детету у време очајничке потребе. Исаија
54:10.
_______________________________________________________________________

„О, колико је драгоцен и пријатан утицај Божјег Духа кад долази
разочараним и потиштеним душама! Он у очајнима буди храброст,
слабе јача и кушаним слугама Божјим дарује одважност и помоћ!
О, каквог ми Бога имамо! Он нежно поступа са заблуделима и
открива им своје велико стрпљење и љубав кад су у невољи или им
душу притиска неки велики јад.“ – Патријарси и пророци, 695.
Петак 		

15. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто је Богу толико мрско када се препуштамо зависти и љубомори?
2. Зашто Давид није могао да верује Саулу, иако је понекад деловао
мирољубиво?
3. Како ја могу да западнем у опасност да чиним исте грешке као Давид у
својим искушењима?
4. Како Господ жели да подносимо околности када нам је живот у опасности?
5. У којим ситуацијама заиста морам да имам више поверења у Бога?
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Лекција 4 				

Субота, 23. јануар 2021.

Братска љубав
„Од ове љубави нико веће нема, да ко душу своју положи за
пријатеље своје.“ – Јован 15:13.
„Има много нити које нас повезују са нашим ближњима, са
човечанством и са Богом, и тај однос је свечан по тежини своје
одговорности.“ – Our High Calling, 184.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 692-699.

Недеља 		

17. јануар

1. СКРИВАЊЕ У ЈАМАМА И ПЕЋИНАМА
а. Наведи један пример који открива Давидову племенитост
карактера – и њен извор. 1 Самуилова 22:1,3,4; Псалам
57:2,3.
„Давид је био дубоко забринут не само за себе, мада је био
свестан опасности која му прети. Размишљао је о оцу и мајци, и
дошао до закључка да им мора потражити сигурније уточиште...
Из овог записа можемо извући драгоцену поуку о истинској љубави
према родитељима...
„(Давидова породица) закључила је да ће бити безбеднији
са оним кога је пророк Самуило помазао за цара над Израиљем,
иако је био бегунац у напуштеној пећини, него што би били да су
изложени лудости љубоморног цара...
„У пећини одоламској породица се најзад поново сјединила
у саосећању и љубави. Јесејев син могао је да одсвира мелодију
на харфи док је певао: 'Како је лепо и красно кад сва браћа живе
заједно!' (Псалам 133:1). Он је искусио огорченост и неповерење
од стране своје браће; и слога која је заузела место раздора донела
је радост и утеху срцу бегунца. На овом месту Давид је спевао
педесет седми псалам.“ – The Signs of the Times, September 7, 1888.
„Када га је Саулова љубомора натерала да као бегунац потражи
уточиште у пустињи, Давид се, изгубивши људску подршку, још
више ослонио на Бога.“ – Васпитање, 137.
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Понедељак 			

18. јануар

2. УДРУЖИВАЊЕ У НЕВОЉИ
а. Ко је још побегао у пећину са Давидом и на који начин је то
представљало васпитно искуство за помазаног бегунца? 1.
Самуилова 22:2.
„Ускоро су се Давиду прикључили и други људи који су желели
да избегну царев притисак. Многи су изгубили поверење у вођу
Израиља јер су видели да га више не води Дух Божји. 'И скупише
се око њега који год беху у невољи и који беху задужени и који год
беху тужног срца; и он им поста поглавица; и беше их с њим око
четири стотине људи.' Ту је Давид основао своје мало царство, у
коме је владао ред и поштење...
„Бог је (Давиду) пружао поуке које ће га оспособити да постане
мудар војсковођа и праведан, милостив цар.“ – Патр. и пророци, 696.
„Несигурност и немир пустињског живота, непрестана опасност,
неопходност честог бежања, карактер људи који су се окупили око
(Давида)... – све је то строгу дисциплину чинило још потребнијом.
Ова искуства су пробудила и развила способност поступања с
људима, саосећање према потлаченима и мржњу према неправди.“
– Васпитање, 137.
б. Опиши неприлике кроз које ће проћи многи верни Христови
следбеници пре Господњег другог доласка као и наду која нам
светли усред тих невоља. Софонија 3:12; Јеврејима 11:37-40.
„Из бедних поткровља и сиромашних кућерака, из тамница и са
губилишта, из планина и пустиња, из земуница и морских пећина,
сакупиће Христос своје изабране. На овом свету они су били у
немаштини, злостављани и мучени. Милиони су у гроб отишли под
бременом озлоглашености и срамоте, јер нису хтели да удовоље
варљивим захтевима сотоне. Земаљски судови проглашавали су
децу Божју за највеће злочинце. Али близу је дан када ће сам Бог
устати као праведни судија. 'Јер је тај судија Бог' (Пс. 50:6). Тада
ће бити оборене све пресуде изречене на земљи. Бог ће се коначно
подићи 'и срамоту народа свог укинуће са све земље' (Ис. 25:8)...
„Ма какво било животно бреме које су као свој крст били
позвани да носе, ма какви били губици које су морали да претрпе
и прогонства кроз која су прошли, па чак и губитак овоземаљског
живота – све ће то деци Божјој бити богато надокнађено. 'И гледаће
лице Његово, и име Његово биће на челима њиховим' (Откривење
22:4).“ – Христове очигледне поуке, 148, 149.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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3. ХРАБРИ ПРИНЦ
а. Ко је био верни Јонатан и по којим се особинама он већ
истицао у Израиљу? 1. Самуилова 13:5; 14:1,6,13-15,20,23.
„У Јонатану, Сауловом сину, Господ је видео човека неокаљаног
поштења – онога коме се може приближити, на чије срце може
деловати.“ – Синови и кћери Божје, 206.
„Као оруђе за избављење Израиљаца био је изабран Јонатан,
царев син – човек који се бојао Бога. Покренут Божјим Духом
Јонатан је предложио своме момку који му је носио оружје да
потајно нападну непријатељски логор. 'Може бити', говорио је он,
'да ће нам учинити шта Господ, јер Господу не смета избавити с
множином или с мањином...'
„Небески анђели штитили су Јонатана и његовог пратиоца,
борили се на њиховој страни и Филистеји су били побеђени.
Земља је подрхтавала као да је преплављена мноштвом коњаника
и ратних кола који се приближују. Јонатан је у томе препознао
знаке Божје помоћи, па су чак и Филистеји увидели да Бог ради
на ослобођењу Израиљаца. Велики страх обузе војску и у долини
и у овом истуреном гарнизону. У великој забуни они су у својим
војницима видели непријатеље, и почели да убијају једни друге.“ –
Патријарси и пророци, 658, 659.

б. Шта је показало да Јонатан није био само веран и храбар,
већ и вољен у народу и тиме откривајући да је подобан за
наследника очевог престола? 1. Самуилова 14:24,27,43-45.
„Слава за победу није припала Саулу, али се он надао да ће му се
одати част за овако испољену ревност у одржавању светости своје
заклетве. Жртвоваће чак и рођеног сина, само да убеди своје поданике
да се царски ауторитет мора сачувати... А сада, кад је његова заповест
прекршена – иако је била неумесна, а прекршај учињен у незнању –
цар и отац је изрекао смртну пресуду своме сину.
„Међутим, народ се одлучно успротивио извршењу такве
пресуде... 'Зар да погине Јонатан, који је учинио ово спасење велико
у Израиљу? Боже сачувај! Тако жив био Господ, неће пасти на
земљу ниједна длака с главе његове, јер је с помоћу Божјом учинио
то данас.' Охоли владар се није усуђивао да пређе преко тако
једногласне одлуке народа и Јонатанов живот је био поштеђен.“ –
Патријарси и пророци, 660.
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4. НЕСЕБИЧНА ОДАНОСТ
а. Опиши дубину Јонатановог поштовања према Давиду и
Божји циљ овог пријатељства. 1. Самуилова 18:1-4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Јонатаново срце било је нарочито наклоњено Давидовом срцу,
и повезивало их је најсветије јединство, које је потрајало све до
смрти Саула и Јонатана. То је било Божје дело, како би Јонатан
био оруђе очувања Давидовог живота, када би Саул намерио да га
убије.“ – Spiritual Gifts 4а, 79.
б. На који начин се Јонатан заузео за Давида? 1. Самуилова
19:1-7.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Рођен као наследник престола, Јонатан је ипак знао да се по
божанској наредби мора повући; најнежнији и највернији пријатељ
свог супарника, изложио је опасности свој живот да заштити
Давидов... Јонатаново име је забележено на небу, а на земљи стоји
као сведок постојања и силе несебичне љубави.“ – Васпитање, 141.
ц. Шта је Давиду касније донело утеху у пустињи Зиф и како
је то надахнуло његово срце? 1. Самуилова 23:14-18; Псалам
11:1-5.
_______________________________________________________________________

„У то време, кад је на Давидовој стази било врло мало светлих
догађаја, пријатно га је изненадила посета Јонатанова...
„Кад је Јонатан отишао, Давид је јачао душу своју песмама
хвале пратећи их на харфи: 'У Господа се уздам; зашто говорите
души мојој: Лети у гору као птица; јер ево грешници натегоше лук,
запеше стрелу своју за тетиву, да из мрака стрељају праве срцем.
Кад су раскопани темељи, шта ће учинити праведник? Господ је у
светом двору свом, престо је Господњи на небесима; очи Његове
гледају; веђе Његове испитују синове човечије. Господ испитује
праведнога; а безбожнога и коме је мило чинити зло ненавиди
душа Његова' (Псалам 11:1-5).“ – Патријарси и пророци, 698, 699.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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5. САВЛАДАНА СЕБИЧНОСТ
а. Шта ми као породице морамо да схватимо о истинском
библијском пријатељству и о утицају праве хришћанске
љубави? Јован 13:34,35; 15:13.
„Наша љубав је често одраз себичности, јер је ограничена
у прописане границе. Кад се сјединимо и присно повежемо са
Христом, наша љубав, наша наклоност и наше доброчинство
биће сталном применом све дубљи и све делотворнији. Љубав
и саосећање Христових следбеника не смеју имати никаквих
ограничења. Они који живе само за 'себе и за своје' неће наследити
царство небеско. Бог вас као породицу позива да негујете љубав,
да мање мислите о себи, а много више о патњама и искушењима
других.“ – 3. Сведочанство, 492, 493.
б. Наведи неке важне плодове истинске љубави. 1. Кор. 13:4,5.
„Сви они који су испуњени (Христовим) духом знаће да љубе
онако као што је Он љубио. У свим својим међусобним односима
руководиће се истим оним начелом којим се Он руководио...
„Ако су међусобно здружени и повезани не силом или личним
интересима него љубављу, људи ће показати деловање једне силе
која је виша од сваке људске. Такво јединство представља очевидан
доказ да је лик Божји обновљен у људском роду, да је усађено једно
ново начело живота. Оно показује да у божанској природи постоји
сила која је у стању да се супротстави натприродним силама зла и
да милост Божја потчињава себичност која је урођена људском срцу.
„Таква љубав, испољена у заједници, сигурно ће изазвати
осветнички гнев сотоне.“ – Жеља векова, 657, 658.
Петак 			
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ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто ме Бог води кроз искуства сличним Давидовим?
2. Када се пуста, мрачна пећина испуњава светлошћу у духовном
смислу?
3. Зашто је Јонатан био убеђен да Филистеји могу бити побеђени?
4. Кога Бог жели да посетим, као што је Јонатан посетио Давида у
пећини?
5. Коју врста љубави – и према коме – ме Господ позива да негујем?
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Субота, 30. јануар 2021.

Развој карактера
„Бољи је спор на гнев него јунак, и господар од свог срца бољи је
него онај који узме град.“ – Приче 16:32.
„Ниједан порок не делује на карактер штетније од људске жестине и
срџбе неконтролисане силом Духа Светога. Ниједна победа коју можемо
да задобијемо није тако драгоцена као победа над самим собом.“ –
Здравље и срећа, 433.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 699-708.

Недеља 		
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1. У СКЛАДУ СА БОЖЈИМ ДУХОМ
а. Како је Давид помогао Давиду код Кеиле и Маона и шта
можемо приметити у Давидовом молитвеном животу у овим
тешким тренуцима? 1. Самуилова 23:1,2,5,10-14,26-28.
б. Шта се догодило када је Саул ушао у пећину енгадску? 1.
Самуилова 24:1-7.
„Давид је имао свега шест стотина људи са собом, док је
Саул повео против њега војску од три хиљаде војника. У једној
усамљеној пећини Јесејев син је са својим људима очекивао Божја
упутства. Кад је Саул зашао у брда, застао је и потпуно сам ушао
баш у ону пећину у којој су били сакривени Давид и његови људи.
Кад су то Давидови људи видели, навалише на њега да убије
Саула. Чињеницу што је цар сада у њиховој власти сматрали су
сигурним доказом да им је сам Бог предао непријатеља у руке да
би га уништили. Давид се нашао у искушењу да и сам ту ствар
посматра са истог становишта, али му је глас савести проговорио:
'Не дижите руке своје на помазаника Господњег.'
„Давидови људи ипак не присташе да оставе Саула на миру...
'Ево ти ја предајем непријатеља твог у руке да учиниш шта ти је
воља. И Давид уста, те полако одсече скут од плашта Сауловог.'
Али га је касније гризла савест чак и због тога што је оштетио
цареву одећу.“ – Патријарси и пророци, 699, 700.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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2. ВРАЋАЊЕ ДОБРА ЗА ЗЛО
а. Шта можемо научити из Давидовог поступка и милостивог
уздржавања од освете Саулу? Приче 16:32; Римљ. 12:19-21.
„Давидово држање према Саулу садржи значајну поуку. Саул је
по Божјој заповести био помазан за цара над Израиљем. Касније
је, међутим, због његове непослушности сам Господ рекао да се
царство узима од њега; па ипак, како је нежно, учтиво и уздржано
Давидово држање било према њему!“ – Здравље и срећа, 432.
„Давидово понашање показало је да је он имао Владара коме
се покоравао. Он није допустио да природне склоности задобију
победу над њим; јер је знао да је 'онај који има власт над духом
својим већи него онај који заузме град.' Да се руководио људским
осећањима, он би закључио да му је сам Господ предао непријатеља
у руке да га убије и преузме власт над Израиљем. Саулово духовно
стање било је такво да његов ауторитет више није поштован, а
народ је постајао нерелигиозан и деморалисан. Ипак га је сама
чињеница да је био Богом изабрани цар држала у безбедности, јер
је Давид савесно служио Богу и нипошто није хтео да дигне руку
на помазаника Господњег.“ – Коментари библијских текстова, 159.
б. Опиши на који начин се Давид обратио Сауловом срцу. 1.
Самуилова 24:8-16.
ц. Шта треба да научимо из Давидове опрезности у погледу
Сауловог наизглед топлог одговора на његово милосрђе? 1.
Самуилова 24:17-23; Матеј 10:16.
„Кад је саслушао Давидове речи, Саул се скрушио и није могао
да не призна њихову истинитост. Његова осећања су била дубоко
покренута кад је схватио да је потпуно био у власти човека чији
живот је тражио...
„Имајући на уму Саулово понашање у прошлости, Давид се
није могао поуздати у царева обећања нити се надати да ће његово
покајничко стање дуго потрајати. Стога је Давид, после Сауловог
одласка, ипак и даље остао у планинским упориштима.
„Непријатељство које против слугу Божјих гаје људи који су се
предали сили сотониној, понекад прелази у осећање помирљивости
и наклоности, али се та промена не показује увек као трајна.“ –
Патријарси и пророци, 700, 701.
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3. ДАЉА РАЗОЧАРАЊА
а. Шта се догодило у време када је изгледало да је Израиљ у
највећој потреби за вођством и сигурношћу? 1. Самуилова
25:1 (први део).
_______________________________________________________________________

„У тренутку када је народ због унутрашњих размирица био
највише разједињен, а Самуилов мирни и богобојажљиви савет био
најпотребнији, Бог је свог остарелог слугу позвао на починак. Горке
су мисли обузимале народ док је стајао крај гроба и размишљао о
својој лудости што су га одбацили као народног вођу; а он је био у
тако тесном додиру са небом да је изгледало да цели Израиљ везује
са престолом Јеховиним. Самуило је био тај који их је учио да Бога
љубе и да Му се покоравају; а сада, после његове смрти, народ је
осећао да је препуштен на милост и немилост цара који се удружио
са сотоном и који ће нацију потпуно одвојити од Бога и неба.“ –
Патријарси и пророци, 702.

б. Где је Давид побегао након Самуилове смрти, и шта му је
тамо тиштало срце? 1. Самуилова 25:1 (последњи део);
Псалам 120:1,2; 121:2,7,8.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Давид је искористио прилику да потражи сигурније место где
ће се склонити и побегао у пустињу Фаран. Тамо је спевао псалме
120. и 121.“ – Патријарси и пророци, 702.
ц. На који начин је Давидов нежни дух стављен на пробу код
Фарана? 1. Самуилова 25:4-12.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Давид је са својим људима представљао за Навалова стада
неку врсту заштитног зида; и сада је замолио тог богаташа да
одвоји нешто од свог вишка како би олакшао потребе људи који су
му чинили тако драгоцене услуге. Давид и његови људи су могли
сами узети од стада колико им је требало, али они то нису учинили.
Понели су се поштено.“ – Патријарси и пророци, 703.
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Среда

27. јануар

4. СМИРУЈУЋИ УТИЦАЈ
а. Опиши Давидову реакцију на Навалову незахвалност. 1.
Самуилова 25:13,21,22.
„(Давид) је наредио својим људима да се спреме за борбу;
одлучио је да казни човека који је одбио да му пружи оно што
је с правом затражио и који је неправди придодао и увреде. Та
плаховита одлука више је одговарала Сауловом карактеру него
Давидовом, али се син Јесејев морао још увек учити стрпљењу у
школи патње.“ – Патријарси и пророци, 704.
б. Како је на то одговорила Навалова супруга, Авигеја? 1.
Самуилова 25:14-20.
_______________________________________________________________________

ц. Шта можемо научити од Авигеје приликом њеног сусрета с
Давидом? 1. Самуилова 25:23-31.
„Авигејина побожност осећала се као мирис цвећа, потпуно
несвесно, у изразу њеног лица, у њеним речима и покретима. Дух
Сина Божјег боравио је у њеној души. Њене речи, пуне милости,
доброте и мира имале су небески утицај. Давида обузеше боља
осећања и он задрхта при помисли на последице које би његов
непромишљени подухват могао имати. 'Благо онима који мир
граде, јер ће се синови Божји назвати' (Матеј 5:9). Нека би Бог
дао да буде више таквих каква је била ова Израиљка, таквих који
стишавају узбуђена осећања, спречавају непромишљене поступке,
и умирујућим речима истинске мудрости отклањају велико зло.
„Посвећени хришћански живот увек шири светлост, утеху и
мир. Његова обележја су чистота, тактичност, једноставност и
корисност. Њим управља она несебична љубав која посвећује
утицај. Такав живот је испуњен Духом Христовим и оставља светао
траг за собом, ма где се кретао човек који га поседује. Авигеја је
била мудар учитељ и саветодавац. Давидова страст ишчезла је под
утицајем њеног уплива и њених излагања. Уверио се да није мудро
поступио и да је изгубио власт над својим духом.
„Кротка срца примио је прекор, што је било у складу с његовим
речима: 'Нека ме бије праведник, то је милост; нека ме кара, то је
уље за главу моју' (Псалам 141:5).“ – Патријарси и пророци, 705, 706.
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28. јануар

5. ПРИМАЊЕ УКОРА СА ЗАХВАЛНОШЋУ
а. Опиши дубину Давидовог поштовања према смирујућем духу
Авигеје и поуку која нам је у томе остављена. 1. Самуилова
25:32-35.
„Има много људи који, кад буду укорени, сматрају себе достојним
хвале што су укор примили без вређања; али је мало таквих који су
искрено захвални онима који их исправљају и желе да их сачувају
од рђавих поступака.“ – Патријарси и пророци, 706.
б. Како је Давид растао кроз сва ова искуства? Римљ. 5:3-5.

_______________________________________________________________________

„Давид се заклео да ће Навал и његово домаћинство изгинути;
али сада је видео да је погрешно било не само давање такве
заклетве, већ да би погрешно било и њено извршење.“ – The Signs of
the Times, October 26, 1888.

ц. Иако су резултати Авигејиног утицаја били дивни, који
следећи погрешни корак је Давид предузео и зашто је то
било погрешно? 1. Самуилова 25:38-44.
_______________________________________________________________________

„Касније се Давид оженио Авигејом. Он је већ био жењен, али
обичаји онога времена утицали су на његово расуђивање и његове
поступке. Чак су и велики и добри људи грешили што су се држали
светских обичаја. Давид је у целом свом животу осећао горке
последице многоженства.“ – Патријарси и пророци, 706.
Петак 		

29. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. На који начин ме је Бог много пута заштитио као што је сачувао и Давида?
2. Шта је Давида спречило да науди Саулу и како је Саул на то одговорио?
3. Како се прерана смрт пророка такође догодила у време духовне кризе
међу Адвентистима седмог дана?
4. Шта треба да научим из ситуација када треба да се суочим са неким
попут Навала?
5. Шта треба да научим идући пут када будем укорен због нечега?
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Дар прве суботе за
Северни Киву, ДР Конго

Субота, 6. фебруар 2021.

Северни
Киву
је
провинција
Демократске Републике Конго (ДР
Конго), која се налази у централној
Африци. С обзиром на свој положај на
истоку ДР Конго, Северни Киву се граничи
са Руандом и Угандом, и стога припада
Унији мисије Руанде РПАСД.
2006. године браћа из Руанде дошла су
у Северни Киву и тамо су делила трактате и
организовали библијска проучавања која су
донела изванредне резултате.
Годину дана касније, група од 156 душа радосно се
прикључила цркви кроз обред крштења. Тренутно тамо имамо 750
крштених чланова. Дело у овој регији константно наставља да расте.
Нажалост, међу онима који су се прикључили цркви било је и
14 учитеља из других црквених заједница који су због своје вере
искључени из својих цркава и тиме су аутоматски изгубили посао.
Они су сада код куће, преживљавају тако што саде таман толико да
прехране своје породице. Наша деца нису у могућности да похађају
школе због суботе, и то је проблем који погађа 80% наших младих.
Браћа би се могла снаћи толико да преживе, али због сталних
ратова у овом подручју не могу живети стално на истом месту. Чак
и када наиђе сезона сејања, браћа су бежала када су групе војника
долазиле и отимале све што роди у земљи.
У светлости свих тих недаћа, купили смо 4 хектара земље за браћу,
како би се заједно бавили пољопривредом, а и да ту изградимо
основну школу и цркву. Захваљујући Божјем провиђењу, већ имамо
учитеље и ученике спремне да добију знање истовремено се држећи
Његових начела. Речено нам је „да подижемо школе за васпитање и
обучавање наше деце, и да подстичемо младе да похађају ове школе.
Учитељи који раде у нашим васпитним установама морају бити
богобојазни и и држати Његове заповести.“ – Manuscript Releases 4,
109. Из тог разлога молимо сву нашу браћу, сестре и пријатеље широм
света за помоћ. Молимо се да Бог покрене ваша срца како би донације
за овај пројекат биле изобилне – да Господ буде прослављен и да вест
о спасењу буде однета сваком племену, народу и језику.
Унапред вам захваљујемо на вашем великодушном доприносу
овом пројекту изградње
Ваша браћа из северноафричке регије
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Лекција 6

Субота, 6. фебруар 2021.

Давид и Саул
„Господ је видело моје и спасење моје; кога да се бојим? Господ је
крепост живота мог; кога да се страшим?“ – Псалам 27:1.
„Они који су верни Богу не треба да се боје људске моћи нити
сотониног непријатељства.“ – Жеља векова, 341.
Предлажемо да прочитате: Здравље и срећа, 432-441.

Недеља 		

31. јануар

1. У ПУСТИЊИ ЗИФ
а. Опиши Давидов став према свом прогонитељу. 1. Самуилова
26:2,7-16.
_______________________________________________________________________

„Кад год је Саул изнова доспевао под (Давидову) милост, а
његови следбеници имали намеру да га убију, Давид им то није
дозвољавао, иако је био у непрестаном страху за свој живот, гоњен
од стране Саула као дивља звер.“ – Spiritual Gifts 4а, 91.
б. Зашто је Саул, чак и сада, био толико опасан? 1. Самуилова
26:17-21.
_______________________________________________________________________

„Злу склони људи који рђаво говоре о слугама Божјим и чине
им неправду, понекад бивају обузети дубоким убеђењем да су били
неправични. Дух Господњи се бори са њима и они постају кротки
пред Богом и пред онима чији су утицај намеравали да униште,
и могу чак променити своје понашање према њима. Али чим
отворе врата рђавим дошаптавањима, старе сумње се буде, старо
непријатељство се опет јавља и они поново чине оно за шта су се
кајали и што су једно време напустили. Поново говоре зло о онима
којима су понизно признали грех и оптужују их на најогорченији
начин. Сотона може завладати таквим душама много већом силом
него раније.“ – Патријарси и пророци, 701.
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Понедељак 		

1. фебруар

2. ЗЛО ЗАВИСТИ
а. До које мере се Сауловом одговору на Давидову милост могло
веровати – и зашто? 1. Самуилова 26:23-25; 27:1.
_______________________________________________________________________

„То што је Давид и по други пут поштедео живот свог господара
оставило је још дубљи утисак на Саулов дух и побудило га је да
још скрушеније призна своју грешку. Испољавање толике доброте
изненадило га је и разбило... Али Јесејев син се није много надао
да ће цар истрајати у таквом расположењу.“ – Патр. и пророци, 709.
„(Саул) је ослушкивао свако лажно сведочанство, прихватајући
жудно све што је бацало сенку на Давидов карактер, надајући се
тако да ће наћи изговор за своју све већу завист и мржњу против
онога који је био помазан да заузме престо Израиља. Веровао
је у сваку гласину, ма колико то било противречно и неспојиво
са Давидовим карактером и његовим уобичајеним и познатим
поступцима.“ – Коментари библијских текстова, 155.
б. Објасни на који начин је завист која је уништила Саулов
живот чест узрочник беде многих људи данас. Приче 14:30
(последњи део); 27:4.
„Саул се унизио због своје зависти и постао опасан за свог смерног
поданика. Колико је великих несрећа изазвала та карактерна црта у
нашем свету!... Завист је кћи гордости и ако је гајите у свом срцу,
изазваће мржњу, а можда и освету и убиство. Сотона је показивао
властити карактер тиме што је распиривао Саулов гнев против
онога који му никад ништа није нажао учинио.“ – Патријарси и
пророци, 689, 690.

„Завист и љубомора су као две сестре које заједно делују. Завист
ће навести човека да пожели нешто што друга особа поседује, и
подстаћи ће га да се послужи било којим могућим средством како
би нашкодио и нанео неправду карактеру и угледу онога на чијем
месту он жели да буде. Такав човек ће ширити около лажи, гласине
и клеветничке извештаје и неће презати ни од чега како би учинио
да околина са неодобравањем гледа на особу која је објекат зависти.
Љубомора наводи човека да посумња да га други покушава лишити
неких преимућстава или положаја. Саул је у себи гајио и завист и
љубомору.“ – The Signs of the Times, November 2, 1888.
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2. фебруар

3. СРЉАЊЕ У ПРОПАСТ
а. Наведи коју још Саулову негативну особину, осим зависти,
треба да избегавамо. Јован 12:43.
„Велика мана Сауловог карактера била је његова љубав за
одобравањем. Та карактерна црта имала је пресудан утицај на
његове поступке и мисли; све је било обележено тежњом за
похвалом и самоуздизањем. Његово мерило правде и неправде
било је оно ниско мерило народне наклоности. Ко год се труди
да се допадне људима, неће бити у животу сигуран као онај који
се труди да пре свега стекне Божје одобравање.“ – Патријарси и
пророци, 688.

б. Која судбина из трагичног Сауловог искуства би требало да
послужи као упозорење свакој богобојазној души? Приче
26:24-27.
„Онај против кога се цар борио није био Давид, нити му је он
учинио било шта нажао. Он је био у сукобу са Царем неба; јер
откад је допустио сотони да он уместо Јехове завлада његовим
умом и срцем, он је спроводио његову вољу, све док није постао
најуспешније оруђе у остваривању његових подлих планова.
Непријатељство великог зачетника греха против Бога и Његових
намера је тако огорчено, његова сила на зло је тако страшна да
кад људи прекину своју везу са Богом, сотона тако утиче на њих и
њихов ум све више заробљава у покорност себи, све док потпуно
не одбаце страх Божји и поштовање према људима, и постају
отворени непријатељи и Бога и Његовог народа.“ – Коментари
библијских текстова, 155.

ц. На који начин је огорченост коју је Саул гајио у свом срцу
деловала штетно на њега и на цео народ? Псалам 52:2-5;
Исаија 3:12 (други део).
„Какав је пример Саул пружио поданицима свога царства својим
очајничким, ничим изазваним непријатељством и прогањањем
Давида! Какав запис је то оставило на страницама историје за
будућа покољења! Сву силу и власт свога царства он је каналом
своје мржње усмерио на прогањање једног недужног човека. Све
то је имало деморалишући утицај на цео Израиљ.“ – Коментари
библијских текстова, 155, 156.
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Среда 		

3. фебруар

4. РАЗОТКРИВАЊЕ КОРЕНА
а. Који је прави узрок зависти? Лука 4:5-8; Матеј 27:17,18,29-31.
„Христово издајство, суђење и распеће пажљиво је испланирао
пали непријатељ. Његова мржња, испуњена у смрти Сина Божјег,
открила је сотонин прави ђаволски карактер свим разумним бићима
која нису пала у грех.
„Свети анђели били су ужаснути када су видели да је један од
њих пао толико дубоко да је био способан за такву суровост.“ – The
Spirit of Prophecy 3, 183.

б. Опиши којом се стратегијом сотона служи против нас данас.
Јаков 3:14-16.
„Сотона куша појединце уносећи сумње и подозрења у њихове
мисли. Своја подмукла дошаптавања он подмеће врло лукаво
подстичући неверничке сумње, подозрење и неповерење у речи и
поступке оних који се налазе на одговорним положајима и који се
труде да својим радом остварују намере Божје. Сотона се посебно
труди да Богом изабране људе са свих страна салеће невољама,
збуњеношћу и противљењем да би их спречио у њиховом раду
и, ако је могуће, учинио малодушнима. И најбољи напори слугу
Божјих, изабраних да изврше неки нарочити задатак, могу бити у
великој мери осујећени завишћу, свађом и злим нагађањем.
„Посредством својих агената сотона стално настоји да такве
људе одагна са положаја који им по њиховој дужности припада. Све
оне код којих може да пробуди неповерење и сумњичење он стално
користи као своја оруђа... Ако нису под непосредним утицајем Духа
Божјег, људи су по природи склони зависти, сумњичењу и свирепом
неповерењу, особинама које – уколико се не искорене – рађају жељу
да се други поткопају и сруше, како би се они у својој себичности
уздизали над њиховим рушевинама.“ – 3. Сведочанство, 317.
„Предстоје нам тешка времена. Насиље и рушилачко деловање
све су више присутни у овом свету. У заједници се води све већа
борба за превласт и људи који су постављени на одговорне положаје
сматрају да им то првенство припада по неком праву.
„Људи које је Господ поставио на одговорне положаје у свом
делу морају неговати понизност и увек се осећати зависнима од
Њега. Они не смеју тежити да само задобију што већи ауторитет и
углед, јер их Бог није позвао да заповедају, него да раде саветујући
се са својим сарадницима. Сваки радник се мора покоравати и
поукама Божјим.“ – 9. Сведочанство, 279.
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4. фебруар

5. НАДА УСРЕД ОЛУЈЕ
а. Насупрот Саулу, како можемо чак и у најтежим тренуцима
бити надахнути Давидовим размишљањем у пустињи?
Псалам 27:1-3; 59:1-3,17.
„Давид је многе псалме спевао у пустињи, где је био принуђен да
побегне и сачува живот... Док је Давид тако пролазио кроз озбиљна
искушења и тешкоће, испољио је непоколебљиво поуздање у Бога
и био је нарочито прожет Његовим Духом док је састављао песме у
којима спомиње опасности и избављења која је доживео, славећи и
хвалећи Бога, свог милостивог Чувара. У овим псалмима можемо
запазити дух полета, преданости и светости.“ – The Spirit of Prophecy
1, 386, 387.

б. Која нада је донела охрабрење Давидовом срцу док је боравио
у пећини – и како и ми у свом животу можемо испољити исту
наду? Псалам 142:1-7; 31:23,24.
„Не треба да се изненађујете ако на путу за небо није увек
све пријатно... Идимо сваког дана напред, молећи се као Давид:
'Утврди стопе моје на стазама својим да не залазе кораци моји.' На
свим путевима кроз живот вреба опасност; међутим, сигурни ћемо
бити само ако идемо оним путем којим нас води велики Учитељ,
имајући пуно поверење у Онога који каже: 'Хајде за мном.'“ –
Коментари библијских текстова, 248.

Петак 		

5. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како могу да негујем дух сличан Давидовом према онима који ме можда
мрзе?
2. На који начин се љубомора разликује од зависти и зашто морам да
избегавам обе те карактерне црте?
3. Шта је навело Саула да прибегне толикој одлучности да уништи свог
супарника?
4. Опиши на који начин се сотона данас служи завишћу као оружјем против
Божјег народа.
5. Како ме је Бог често тешио, као што је чинио са Давидом у пећини?
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Лекција 7 				

Субота, 13. фебруар 2021.

Опасан компромис
„У Бога се уздам, не бојим се; шта ће ми учинити човек?“ –
Псалам 56:11
„Докле год се душа с непоколебљивим поверењем ослања на заслуге
и снагу Искупитеља, она ће у начелима бити чврста као стена и све силе
сотоне и његових анђела неће је моћи натерати да скрене с правог пута.“
– 4. Сведочанство, 338.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 709-711, 727-733.

Недеља 		

7. фебруар

1. СА АХИСОМ У ГАТУ
а. Зашто је начин на који је Давид одлучио да се ослободи
Сауловог узнемиравања био у супротности са Божјом
вољом? 1. Самуилова 27:1-4.
_______________________________________________________________________

„Давид је, и не питајући Бога за савет, извукао закључак да ће
Саул сигурно извршити своју убилачку намеру. Међутим, чак и
када га је Саул гонио и покушавао да га уништи, Господ је радио
на томе да му обезбеди царство. Бог изводи своје планове, иако
они људском роду могу изгледати обавијени тајном. Људи не могу
схватити Божје путеве и гледајући на оно што се види, све муке и
искушења које Бог допушта тумаче као нешто што је управљено
против њих и што ће им послужити једино на пропаст. Тако је и
Давид гледао на оно што се види, а не на Божја обећања. Сумњао је
да ће икад доспети на престо. Дуга искушења заморила су његову
веру и исцрпела његово стрпљење.
„Није Господ послао Давида да тражи заштиту код Филистеја,
најогорченијих непријатеља Израиљевих. Баш тај народ ће му на
крају бити највећи непријатељ, а ипак је у невољи побегао к њима
да од њих затражи помоћ... Бог је одредио да он уздигне Његову
заставу у земљи Јудиној, али га је недостатак вере навео да без
наређења од Господа напусти место где је ту дужност имао да
изврши.“ – Патријарси и пророци, 709, 710.
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2. ПОГРЕШНО ВРЕМЕ / ПОГРЕШАН ГОВОР
а. Како је Ахис примио Давида, и на који начин и ми можемо
упасти у опасност да направимо исте грешке као и Давид?
1. Самуилова 27:5-7.
„Својим неверовањем Давид је обешчастио Бога. Филистеји су
се више бојали Давида него Саула и све његове војске; тиме што је
потражио заштиту код Филистеја, Давид је одао слабост сопственог
народа. На тај начин је охрабрио ове неуморне непријатеље да
тлаче Израиљ. Давид је био помазан да брани Божји народ; Бог
не жели да Његове слуге охрабрују безбожнике откривајући им
слабости свога народа или остављајући утисак да им није стало до
његовог благостања. Сем тога, он је код своје браће изазвао утисак
да је отишао незнабошцима како би служио њиховим боговима.
Тим својим поступком дао је повода да се његове намере погрешно
тумаче, а код многих је унапред изазвао нерасположење према себи.
Учинио је баш оно што је сотона желео да га приволи да учини; јер
пребегавши Филистејима, он је изазвао код непријатеља Божјих
и Божјег народа осветничку радост. Давид није престао да служи
Богу, нити је попустио у ревности за Његову ствар; али је уздање у
Бога жртвовао личној безбедности и тиме окаљао исправан и веран
карактер који се захтева од Божјих слугу.
„Филистејски цар је срдачно примио Давида. Топлина тог пријема
делимично се могла приписати чињеници да му се цар дивио, док је
с друге стране царевој сујети ласкало што је један Јеврејин дошао к
њему да затражи заштиту.“ – Патријарси и пророци, 710.
б. Које зло је дошло као последица Давидових обмањујућих
речи? 1. Самуилова 27:8-12.
_______________________________________________________________________

„За време свог боравка у том граду (Сиклагу), Давид је ратовао
против Гесуреја, Герзеја и Амалика и никога није остављао у
животу да оде у Гат и јави шта је било. Кад год се враћао из боја,
јављао је Ахису да се борио против свог народа, против Јудејаца.
Због претварања је постао средство за јачање Филистеја... Давид је
знао да је Божја воља била да се та незнабожачка племена побију, и
да је он био одређен да то учини, али, обмањујући Филистеје, није
поступао по Божјем савету.“ – Патријарси и пророци, 711.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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9. фебруар

3. ПОТРЕБА ЗА БОЖЈИМ ИЗБАВЉЕЊЕМ
а. Како је Давид упао у још дубљу невољу? 1. Самуилова 28:1,2.
Која његова молитва открива да је на крају извукао поуке из
својих грешака? Псалам 141:3.
„Давид није имао намеру да диже руку против сопственог
народа; међутим, није знао шта да чини све док му околности нису
указале на дужност. Зато је одговорио цару претварајући се: 'Сад
ћеш видети шта ће учинити твој слуга' (1. Самуилова 28:2). Ахис
је те речи схватио као обећање да ће му Давид у предстојећем боју
помоћи, те му се заклео да ће му указати част и на филистејском
двору подарити високи положај.“ – Патријарси и пророци, 711.
б. Упркос Давидовој погрешци, на који начин га је Господ
милостиво избавио из неприлика са Ахисом? 1. Самуилова
29:1-5.
„За (Давида) би било много боље да није напуштао своје
уточиште у Богом подигнутој и сигурној тврђави израиљских
планина, него што је пришао заклетом непријатељу Јеховином и
непријатељу свога народа. Али Господ у својој великој милости
није овај погрешан корак свога слуге казнио тиме што ће га
препустити самом себи у том тешком тренутку неизвесности и
очајања; јер иако је Давид изгубио поверење у Божју силу и скренуо
са стазе послушности, ипак је верност Богу остала и даље главни
циљ његовог срца. И док су сотона и његови анђели настојали да
помогну непријатеље Божје и непријатеље израиљског народа да
праве планове против цара који је одбацио Бога, Господњи анђели
су се трудили да извуку Давида из опасности у коју је запао. Небески
гласници су подстакли филистејске кнезове да протествују против
Давидовог учешћа и учешћа његових људи у предстојећем сукобу.“
– Патријарси и пророци, 727, 728.
ц. Опиши Ахисову реакцију када је Давида послао кући. 1.
Самуилова 29:1-6. Која је осећања то сигурно покренуло код
Давида?
„Царев одговор је морао у Давидовом срцу изазвати стид и грижу
савести при помисли колико су недостојне једног Јеховиног слуге
биле обмане којима је он прибегавао.“ – Патријарси и пророци, 728, 729.
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10. фебруар

4. ЈЕДИНА НАДА
а. Колико је важно да наш говор буде чист, нарочито у овим последњим
данима и како је то једино могуће? Откр. 14:1,5; Јаков 4:8.
„Нека ваш живот буде ослобођен од преварних поступака.“ –

Child Guidance, 150.

б. Опиши са чиме се Давид суочио по повратку у Сиклаг. 1.
Самуилова 30:1-6 (први део).
„Овде је Давид по други пут био опоменут због недостатка вере,
што га је и навело да дође Филистејима. Сада је имао прилике да
види колико се сигурности може наћи код непријатеља Божјих и
непријатеља Његовог народа.“ – Патријарси и пророци, 729.
ц. Шта је Давид одлучио у овом часу кризе? 1. Самуилова 30:6
(последњи део); Псалам 56:1-3,10-12.
„Како је (Давид) могао да очекује да ће га Бог Израиљев
заштитити када се удружио се најогорченијим непријатељима свог
народа?... Могао ли се са правом надати да ће се спасити тражећи
уточиште у народу коме је Бог наменио истребљење?“ – The Signs of
the Times, November 9, 1888.

„Давид се осећао лишен сваке људске помоћи. Све што му је
на овом свету било драго, било му је одузето. Саул га је истерао
из његовог завичаја, Филистеји су га истерали из свог логора,
Амалици су опљачкали град у коме је живео, његове жене и деца
одведени су у ропство, његови најближи пријатељи и саборци
побунили су се против њега и чак му запретили смрћу. У том
часу крајње невоље, Давид се – уместо да размишља о мучним
околностима – озбиљно помолио Богу за помоћ 'и охрабри се у
Господу Богу свом' (1. Самуилова 30:6). Сетио се свега из свог
прошлог живота који је био пун догађаја. И да ли га је Бог иједног
тренутка напустио? Душа му се освежила кад се присетио многих
доказа Божје милости. Давидови људи су својим незадовољством
и нестрпљењем само увећавали свој бол, али се Божји слуга, који
је имао још већег узрока да тугује, храбро држао. Речи његовог
срца су биле: 'Кад ме је страх, ја се у Тебе уздам' (Псалам 56:3).
Иако он сам није могао назрети пут који ће га извести из тешкоћа,
Бог је видео пут и могао је да га поучи шта да ради.“ – Патријарси
и пророци, 729, 730.
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Четвртак 		
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5. НАШ ДАРЕЖЉИВИ ДАРОДАВАЦ
а. На који начин је Господ услишио Давидову молитву? 1.
Самуилова 30:7-9,16-19.
„(Амалици) су одлучили да поштеде заробљенике, јер су желели
да увећају славу своје победе одводећи велики број заробљеника које
су касније намеравали да продају као робље. Тако су, остављајући
заробљене у животу, несвесно испуњавали Божју намеру да се ови
касније врате својим мужевима и очевима.“ – Патр. и пророци, 731.
б. Коју духовну поуку можемо извући из Давидове одлуке у
погледу пожњевених благослова? 1. Самуилова 30:20-26;
Јован 4:36-38.
„Себични и необуздани међу тих четири стотине захтевали су да
они који нису учествовали у борби не учествују ни у подели плена.
Али Давид није пристао на такав предлог. 'Немојте тако чинити,
браћо моја', говорио је он, 'с оним што нам је дао Господ... Јер какав
је део оном који иде у бој такав је и оном који остане код пртљага;
једнако треба да поделе' (1. Самуилова 30:23,24). Тако је ствар била
сређена, и то је касније у Израиљу постало правило: сви учесници
у војном походу равноправно учествују и у подели плена, како они
који су били у самој борби, тако и њихови помагачи из позадине.“
– Патријарси и пророци, 731.
„Данас су у великом Божјем пољу, дозрелом за жетву, потребни
и сејачи и жетеоци. Нека сви који полазе на рад – једни да сеју а
други да жању – имају на уму да славу за успех у том раду никада
не треба да приписују себи...
„И који жње прима плату, и сабира род за живот вечни, да
се радују заједно и који сеје и који жње' (Јован 4:36). Пажљиво
прочитајте ове речи и истражујте њихово значење, јер се у њима
открива план Божји.“ – Слуге јеванђеља, 364.
Петак 		

12. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како можемо да избегнемо примену Давидове логике при одласку у Гат?
2. Опиши опасности неизоставно присутне у световној дипломатији.
3. Објасни на који начин Бог избавља искрене душе које се нађу у невољи.
4. Опиши позадину псалма 56.
5. Који су плодови духовне сетве и жетве?
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Лекција 8 				

Субота, 20. фебруар 2021.

Понизан бива узвишен
„Јер сваки који се подиже, понизиће се; а који се понижује,
подигнуће се.“ – Лука 14:11.
„Тако је Израиљ добио цара кога је сам Бог одредио; а Давид, који је
са стрпљењем чекао на Господа, доживео је да види како се испуњавају
Божја обећања.“ – Патријарси и пророци, 739.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 712-726, 734-743.

Недеља 		

14. фебруар

1. ЗАВИСТ РУШИ ЦАРСТВО
а. Опиши последице Сауловог занемаривања вршења дужности
вође и дубину зла у које је запао. 1. Самуилова 28:1 (први
део),5-7.
„Док су цар и његови саветници планирали како да ухвате
Давида, животни интереси нације били су потпуно запостављени...
Покоравајући се диктату сотоне, Саул је убрзао остварење управо
онога што је својим непосвећеним силама покушавао да спречи.“ –
Коментари библијских текстова, 156.

„(Саул) је одбацио Бога, и коначно се ради знања обратио ономе
који је склопио савез са смрћу и договор са паклом.“ – Spiritual Gifts,
4а, 84.

б. Како знамо да је сотонина обмана намамила Саула у пропаст?
1. Самуилова 28:8,11,13-20; Јов 7:9.
_______________________________________________________________________

„Али није се то свети Божји пророк појавио под утицајем
чаробњачких речи једне вештице. Самуило није присуствовао тој
посети злих духова. Ту натприродну појаву изазвала је само сила
сотонина. Он се исто тако могао претворити у Самуила као што се
претворио у анђела светлости кад је кушао Христа у пустињи.“ –
Патријарси и пророци, 714-716.
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Понедељак 		

15. фебруар

2. ПРЕСТО ЈЕ УПРАЖЊЕН
а. Шта је коначно убило цара Саула? 1. Самуилова 31:1-6; 1.
Дневника 10:13,14.
„За све време док се Саул својим делима противио Богу, сотона
му је ласкао и обмањивао га. Кушач умањује грешност греха, и
стазу преступа чини лаком и привлачном како би срце постало
неосетљиво према опоменама и претњама Господњим. Сотона је
својом опчињавајућом силом наводио Саула да упркос Самуиловим
опоменама и упутствима правда свој став. А сада, кад се Саул
нашао у крајњој невољи, он се окренуо против њега указујући му
на огромност његовог греха и безнадежност добијања опроштаја;
тиме је хтео да га баци у очајање. Збиља ништа горе није могао
смислити да уништи његову храброст и помути његов разум, да га
савлада очајањем и наведе на самоуништење...
„Тиме што се обратио духу таме, Саул је сам себе уништио.“ –
Патријарси и пророци, 716, 717.

„Саул је знао да је овим последњим чином, саветовањем са
вештицом из Ендора, покидао и последњу нит која га је везивала за
Бога... Чаша његовог безакоња била је пуна.“ – Spiritual Gifts, 4а, 85.
б. Коју јасну забрану нам Бог даје по питању наводне
комуникације са мртвима (некромантије)? 5. Мојсијева
18:10-12; 3. Мојсијева 20:27.
_______________________________________________________________________

ц. Шта треба да научимо из начина на који је Давид одговорио
на Саулову смрт? 2. Самуилова 1:4,11,12,17-21; Матеј 5:43-45.
_______________________________________________________________________

„Давидов бол због Саулове смрти био је искрен и дубок и у исто
време откривао великодушност једне заиста племените природе.
Он се није радовао смрти свога непријатеља. Препрека која му је
стајала на путу да дође на израиљски престо била је уклоњена, али
се он томе није радовао. Смрт је избрисала успомену на Саулово
неповерење и свирепост, и он се више ничег није сећао из његовог
живота сем онога што је у њему било царско и племенито. Осим
тога, Саулово име било је повезано са успоменом на Јонатана који
му је био тако веран и несебичан пријатељ.“ – Патр. и пророци, 733.
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Уторак 			

16. фебруар

3. МИЛОСТ ПРЕМА НЕПРИЈАТЕЉИМА
а. Опиши Давидове активности након периода туговања. 2.
Самуилова 2:1-7.
б. Ко је био Авенир и на који начин је он Давиду узроковао
проблеме? 2. Самуилова 2:8-11.
„Околности у којима се Авенир нашао откриле су његов прави
карактер и показале да је био славољубив и непринципијелан. Он
је био родбинским везама присно везан за Саула и под царевим
утицајем презирао је човека који је био од Бога изабран да влада
Израиљем. Његова мржња се још више појачала кад га је Давид
онако оштро прекорио што је дозволио да цару украду копље и чашу,
док је спавао у логору. 'Ниси ли ти јунак? И ко је као ти у Израиљу?
Зашто ниси чувао цара господара свог?... Ниси добро радио. Тако да
је жив Господ, заслужили сте смрт што нисте чували господара свог'
(1. Самуилова 26:15,16). Тај прекор је тињао у његовим грудима, и
он је одлучио да своју осветничку намеру оствари на тај начин што
ће изазвати подвојеност међу Израиљцима и узвисити самог себе.“
– Патријарси и пророци, 735, 736.
ц. На који начин је престо поново заузет и како је Давид дотакао
срца Израиљаца својом племенитошћу према непријатељу?
2. Самуилова 3:1,30-37.
„Тиме што је великодушно указао поштовање човеку који је био
његов огорчени непријатељ, Давид је задобио поверење и изазвао
дивљење свег народа израиљског...
„(Авенир) се тврдоглаво опирао цару кога је Бог изабрао,
прижељкујући да тиме осигура част за себе... Да су се његова очекивања
остварила, његова велика обдареност, частољубље, његова моћ да
утиче на људе као и недостатак побожности довеле би у опасност
Давидов престо, мир и благостање нације.“ – Патр. и пророци, 737, 738.
д. Како је Давид реаговао на поступке људи који су, желећи да
придобију његову наклоност, убили Сауловог сина Исвостеја,
Давидовог потенцијалног супарника? 2. Самуилова 4:5,6,9-12.
„Давид, чији је престо утврдио сам Бог ослободивши га његових
противника, није желео помоћ издајника да би учврстио своју
власт.“ – Патријарси и пророци, 738.
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Среда 		

17. фебруар

4. НАУЧЕНА ЛЕКЦИЈА
а. Како је Давид, захваљујући карактеру који је развио, добио
подршку целог Израиља? 2. Самуилова 5:1-5,10; Лука 14:11
(последњи део).
_______________________________________________________________________

„Божје провиђење је поравнало Давиду пут ка престолу. Он није
настојао да задовољи сопствено частољубље, јер није чезнуо за
чашћу која му је била указана.“ – Патријарси и пророци, 738.
„(Давидова) чврстина, понизност, љубав према правди и
одлучност карактера учинили су га подобним да изврши узвишене
намере Божје...
„Његов верски карактер био је искрен и реван. Док је Давид био
овако веран Богу, негујући ове узвишене карактерне црте, био је
називан човеком по Божјем срцу.“ – Spiritual Gifts, 4а, 85, 86.
б. Како је Давид планирао да призна Божју врховну власт? 2.
Самуилова 6:1,2.
_______________________________________________________________________

ц. Шта се догодило са Узом и зашто? 2. Самуилова 6:3-7; 4.
Мојсијева 4:15; 7:6-9.
_______________________________________________________________________

„Узина судбина представљала је казну Божју за прекршај
изричито дате заповести. Бог је преко Мојсија дао нарочита
упутства о преношењу ковчега завета... Износећи ковчег из Вале
Јудине, Израиљци су се директно и неопростиво огрешили о
Господња упутства.“ – Патријарси и пророци, 742.
„Узин грех је био у томе што се усудио да прекорачи границу
дозвољеног. Преступање Божјег закона ослабило је његову свест о
светости истог, и не кајући се за своје грехе, он се – и поред изричите
божанске забране – дрзнуо да дирне симбол Божјег присуства.
Бог не може прихватити никакву делимичну послушност, нити
пак одобрити немарно или олако узимање Његових заповести.
Кажњавајући Узу, Бог је хтео да свим Израиљцима укаже на то
колико је важно строго се придржавати Његових захтева. Тако је
смрт једног човека, наводећи народ на покајање, отклонила казну
од многих хиљада.“ – Патријарси и пророци, 743.
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Четвртак 		

18. фебруар

5. ИЗБЕГАВАЊЕ ДРСКОСТИ
а. Која упутства против смеле и охоле људске тежње за разним
облицима дрскости морамо послушати? Дела 17:30,31; Јаков
4:17.
_______________________________________________________________________

„Давид и његови поданици окупили су се да обаве један свети
чин и томе су пришли са пуно воље и радосна срца; али Господ
није могао примити њихову службу, јер није била изведена у
сагласности са Његовим наредбама. Филистеји, који нису имали
појма о Божјим законима, ставили су ковчег на кола кад су га враћали
Израиљцима и Господ је прихватио њихове напоре. Међутим,
Израиљци су имали јасно изражену Божју вољу у том погледу, те је
занемаривање Његових упутстава значило обешчашћивање Бога.“
– Патријарси и пророци, 743.
„Није довољно само имати добре намере; није довољно чинити
само оно што је по нашем мишљењу исправно, или оно што
проповедник прогласи исправним. У питању је спасење душе и зато
мора свако за себе да истражује Свето Писмо.“ – Велика борба, 529.
„Господ није ставио ниједно од својих људских оруђа под
диктатуру и контролу оних који су и сами грешни смртници...
(Бог) ће судити онима који су такву власт сами приграбили. Они
имају нешто од истог духа који је навео Узу да стави своју руку
на ковчег Господњи да би га придржао, као да Бог није у стању да
сачува своје свете симболе. Требало би примењивати далеко мање
људске силе и ауторитета према оруђима кроз која Бог ради. Браћо,
препустите да Бог влада!“ – Сведочанства за проповеднике, 313, 314.
„Бог води своје дело и тешко човеку који своју руку стави на
ковчег Божји.“ – Manuscript Releases 16, 114.
Петак 		

19. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Опишите пад цара Саула.
2. На који начин се могу понашати слично Давиду када је чуо вести о
Сауловој погибији?
3. На који начин могу постати сличан Давиду у његовом односу према
Авениру и Исвостеју?
4. Шта може довести до тога да упаднем у духовну опасност попут Узе?
5. Наведи неке од начина на које данас могу бити крив за Узин грех.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Лекција 9 				

Субота, 27. фебруар 2021.

Растење у Божјој мудрости
„Почетак је мудрости страх Господњи, и знање је светих ствари
разум.“ – Приче 9:10.

„„(Давид) је схватио да само Божјом силом може доћи на престо;
да само у Божјој мудрости може владати разумно.“ – Васпитање, 137.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 743-750.

Недеља 		

21. фебруар

1. СТРАХОПОШТОВАЊЕ ПРЕМА ОНОМЕ ШТО
ЈЕ СВЕТО
а. Након што је Уза кажњен смрћу јер је дотакао ковчег, шта
је Давид научио о светости Божјег закона, а што треба да
схвати и свако од нас? 2. Самуилова 6:8-10. Како и због чега
је Овид-Едом награђен? 2. Самуилова 6:11; Приче 9:10.
„Давид је био јако погођен и врло узнемирен, и у свом срцу чак
је доводио у питање Божју правду. Он је имао намеру да укаже
славу ковчегу завета, као симболу Божјег присуства. Зашто је
онда дошла та страшна казна да претвори радост у бол и тугу?“ –
Патријарси и пророци, 742.

„Осећајући да му срце није према Богу било сасвим исправно,
кад је видео Узину смрт, Давид се уплашио од ковчега; забринуо
се да и њега не снађе казна због неког његовог греха. Али је ОвидЕдом, иако се радовао с трепетом, топло поздравио свети симбол
– залогу Божје милости послушнима. Пажња целог Израиља била
је сада усмерена на Гетејина и његову породицу; сви су чекали да
виде како ће он проћи. 'И благослови Господ Овид-Едома и сав дом
његов' (2. Самуилова 6:11).
„Божанска опомена деловала је на Давидово срце. Као никад
раније, схватио је светост Божјег закона и потребу строге
послушности...
„(Давид) је сада пазио да се у свакој појединости поштују
Господња упутства.“ – Патријарси и пророци, 743.
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Понедељак 		

22. фебруар

2. ДРУГИ ПОКУШАЈ
а. Шта морамо научити из Давидовог испољавања веће
послушности, опреза и поштовања приликом преноса
ковчега? 2. Самуилова 6:12,13; Исаија 52:11.
_______________________________________________________________________

„(Давид) је одлучио да понови покушај у вези са преносом
ковчега завета, и сада је пазио да се у свакој појединости поштују
Господња упутства. Поново су позвани сви водећи људи и огромно
мноштво се сакупило пред домом Гетејиновим. Људи које је Бог
одредио са страхопоштовањем подигоше ковчег на рамена, народ
се сврстао у редове уздрхтала срца и велика поворка је кренула.
Кад су прешли шест корака, звуком трубе је наложено да се стане.
Давид је заповедио да се 'принесе на жртву во и дебео ован.'“ –
Патријарси и пророци, 743, 744.

„Људи и жене могу бити добро верзирани у познавању Библије,
са светим списима они могу бити упознати исто тако добро као и
Израиљци са ковчегом завета, али ако они у свом срцу нису исправни
пред Богом њихови напори неће бити праћени истинским успехом.
Они немају узвишену представу о обавезности небеског закона и
не схватају свети карактер истине коју проповедају. Налог дат у
речи Божјој гласи: 'Очистите се ви који носите судове Господње'
(Исаија 52:11).“ – Коментари библијских текстова, 109.
б. Опиши начин на који је Давид водио свечану поворку и како
је био одевен за ову прилику. 2. Самуилова 6:14.
_______________________________________________________________________

„Цар је скинуо своје царско одело, огрнуо се обичним ланеним
оплећком, какав су носили свештеници. Он тиме није хтео да
покаже како преузима свештеничку дужност; такав огртач су с
времена на време носили и други људи. Он је хтео да у тој светој
служби буде пред Богом једнак са својим поданицима. Тога дана
требало је обожавати Јехову; Он је имао да буде једини коме ће се
одавати почаст.
„Затим је поворка поново кренула, а звуци харфе, трубе, кимвала
и псалтира, стапајући се са мелодијом многих гласова, уздизали су
се к небу. 'И Давид играше из све снаге пред Господом', уз ритам
песме и музике.“ – Патријарси и пророци, 744.
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Уторак 		

23. фебруар

3. СВЕТА РАДОСТ
а. Како треба да схватимо Давидово „играње“? 2. Самуилова
6:14 (први део); 1. Солуњанима 5:5.
„Давидовим играњем, које је било израз радости и
страхопоштовања пред Богом, многи љубитељи задовољства
правдају данас савремени, модеран плес, али је такво навођење
без основе. Играње у данашње време повезано је са лудостима и
ноћним пијанчењима. Таквом задовољству се жртвују и здравље
и морална чистота. За оне који посећују балске сале Бог није
предмет размишљања и страхопоштовања; молитве и појања у
таквим круговима сматрали би се неумесним. Задовољства која
могу ослабити нашу љубав према ономе што је свето и узвишено
и умањити радост коју осећамо служећи Богу – таква задовољства
хришћани не треба да желе. Музика и игра при радосном хваљењу
Бога приликом преношења ковчега немају никакве сличности са
данашњим разузданим играма. Том приликом је музицирањем и
игром изражавана тежња да се слави Бог и велича Његово свето
име. Модерне игре нису ништа друго него сотонино лукавство
срачунато на то да људи заборављају на Бога и обешчашћују
Његово име.“ – Патријарси и пророци, 744.
б. Опиши хор, поворку и церемонију која је пратила пролазак
светог ковчега кроз капије Јерусалима као и доказ Давидовог
великодушног гостопримства. Псалам 24:7-10; 2. Сам. 6:17-19.
„Затим су се врата отворила широм, поворка је ушла унутра, а
ковчег завета је са страхопоштовањем стављен у шатор који је за
њега био припремљен. Пред светињом су били подигнути олтари.
Дим жртве паљенице и жртве захвалне мешао се са мирисом
тамјана и уздизао се к небу заједно са израиљским песмама и
молитвама. Кад је богослужење било завршено сам цар је призвао
благослов на свој народ. А онда је у својој царској дарежљивости
наредио да се поделе поклони у храни и вину да се народ освежи.
„Прослави најсветијег догађаја у Давидовој владавини дотада
присуствовали су представници свих племена. Дух божанског
надахнућа почивао је на цару, и кад су последњи зраци сунца на
заласку обасјали шатор својом светлошћу, он се свим срцем обратио
Богу, захваљујући Му што је благословени знак Његовог присуства
сада тако близу израиљског престола.“ – Патријарси и пророци, 745.
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Среда 		

24. фебруар

4. ПОНОС НАСУПРОТ ПОБОЖНОСТИ
а. Видевши да је Давид сву славу дао Богу уместо да је присвојио
за себе као цара, коју наследну карактерну црту је испољила
Саулова кћи Михала и како је Бог укорио њену огорченост?
2. Самуилова 6:16,20-23.
„Михала је у свом достојанству и поноситости била шокирана
када је видела да Давид скида своје царске хаљине и оставља свој
краљевски скиптар, те се облачи у једноставне ланене хаљине које
су носили свештеници. Мислила је да се он веома понижава пред
израиљским народом. Али је Бог указао част Давиду пред целим
Израиљем тиме што је свој Дух излио на њега.“ – Spiritual Gifts 4а,
112, 113.

б. Са чиме је упоређена Давидова света церемонија уношења
ковчега у срце нације? Откривење 14:12,13; Данило 12:2.
_______________________________________________________________________

„Давид се понизио, али га је Бог узвисио. Он је надахнуто певао,
свирајући на харфи, производећи најзаноснију музику. Он је у
малој мери искусио ону свету радост коју ће свети осетити када
ће Божји глас означити крај њиховог заробљеништва и кад ће Он
учинити завет мира са свима који су држали Његове заповести.“ –
Spiritual Gifts 4а, 113.

„'И много оних који спавају у праху земаљском пробудиће се,
једни на живот вечни, а други на срамоту и прекор вечни' (Данило
12:2). Сви они који су умрли верујући у трећу анђеоску поруку
излазе прослављени из својих гробова да, заједно са онима који су
држали Божји закон, чују завет Божјег мира.“ – Велика борба, 563.
ц. Након што је ковчег стављен на место, Давидов престо је
утврђен, а цар је могао да се одмара од својих непријатеља.
Која је била његова највећа жеља? 2. Самуилова 7:1-3.
_______________________________________________________________________

д. Како је Господ одговорио на Давидову жељу и зашто? 2.
Самуилова 7:4,5,12,13; 1. Дневника 22:7-10.
_______________________________________________________________________
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Четвртак 		

25. фебруар

5. ОСТВАРЕЊЕ СНА ПРЕПУШТЕНО ДРУГОМЕ
а. Како је Давид одговорио на Божју одлуку? 2. Сам. 7:18-22.
„Давид је знао да би извођење дела које је он у свом срцу
прижељкивао донело част његовом имену и славу његовој
владавини; али био је спреман да своју вољу потчини Божјој вољи.
Таква помиреност са Божјом одлуком, па још и захвалност, ретко
се среће чак и међу хришћанима. Како често људи са умањеном
животном снагом хоће да учине неко велико дело, које су у свом
срцу замислили, иако су за тај посао неспособни! Божје провиђење
им можда говори, као што је то пророк објаснио Давиду, да дело
које они толико жарко желе да изврше није намењено њима. Њима
припада само припремање пута за другог који ће доћи да га изведе.
Али, уместо да се покоре Божјем плану, многи одступају осећајући
се занемареним или одбаченим и пошто не могу учинити оно што
су желели, не чине ништа. Многи који немају много снаге товаре на
себе одговорности које не могу носити и узалуд се труде да испуне
неки задатак за који су неспособни, док оно што би могли учинити
остаје занемарено.“ – Патријарси и пророци, 748, 749.
б. Шта морамо разумети када Бог одбије да услиши наше жеље?
Исаија 55:8,9.
„Наши планови нису увек и Божји планови. Он можда види да
је и ради нас самих, а и ради напретка Његовог дела боље да не
прихвати неке наше и најусрдније намере, као што је поступио и у
случају Давидовом кад је овај желео да сагради храм...
„Онај који нас познаје боље него што ми и сами познајемо себе, у
својој нежној бризи и старању за нас, често одбија наше жеље зато
што се оне своде на себична задовољавања нашег славољубља.“ –
Здравље и срећа, 423.

Петак 		

26. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како Бог у својој Речи тежи да ме уздигне?
2. Да ли ми Бог можда даје другу шансу да неке ствари урадим боље него
раније?
3. Коју главну карактеристику у преношењу ковчега можемо приметити?
4. На који начин је доношење ковчега слично специјалном васкрсењу у
књизи пророка Данила?
5. Како ја могу да запостављам Божји позив док се у свом раду надам
нечему другом?
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Субота, 6. март 2021.

Дар прве суботе

за унесрећене широм света
У последњим данима „земља ће се
трести врло по свету, и биће глади и
помори... И људима на земљи туга од
сметње и од хуке морске и од валова“
(Лука 21:11,25).
Треба ли уопште да помињемо
урагане, циклоне, цунамије, торнада,
земљотресе, глади и поморе у овој
деценији? Елементарне непогоде
односе много живота. Десетине
хиљада смрти догоде се и пре него
што угледне новинске агенције направе
извештај о несташици хране, преко 3000
умре од смрзавања, 2000 од суше, итд. Ипак, наш
Отац чије срце прожима бескрајна љубав све то осећа.
„Људска бића сасвим природно прихватају претпоставку да је
велика несрећа показатељ великих преступа и тешких греха; али таквим
мерењем карактера људи често испољавају погрешно схватање. Ми не
живимо у времену кад се за грех одмах узвраћа казна. Живећи заједно (у
истој земљи, насељу, а често и домаћинству) добри и зли су помешани и
несреће похађају све. Понекад људи пређу граничну линију Божје заштите
и онда сотона испољава своју моћ над њима, а Бог не интервенише. Јов
је био болно и тешко погођен, а његови пријатељи су упорно настојали
да га осведоче да су све његове патње биле последица његовог греха, и
навели су га да се осећа осуђеним. По ономе што га је задесило они су га
приказали као великог грешника; али Господ их је укорио што су осудили
Његовог верног слугу.“ – Коментари библијских текстова, 241, 242.
Шта је онда са душама које пате усред свих ових несрећа? Заиста,
невини често пате заједно са онима који су криви. Куће су срушене, усеви
уништени, животи погођени. Шта је наша дужност?
„Оставити ближњега да пати и не помоћи му значи кршити Божји закон...
Ми се морамо побринути за свакога који пати и себе сматрати Божјим
оруђима за указивање помоћи потребитима, улажући све своје снаге до
крајњих граница својих могућности... Морамо чинити добро свим људима, а
нарочито онима који су са нама у вери.“ – Синови и кћери Божје, 50.
„(Бог) ће сигурно судити онима који запостављају Његову откупљену
својину, који патнике остављају да пропадну иако могу да им помогну.“ –
The Review and Herald, December 10, 1895.
Молимо вас, дајмо све од себе када се буде сакупљао дар прве суботе
за унесрећене широм света, имајући на уму да, док служимо Божјој деци
која пате, заправо служимо Њему.
Одсек Генералне Конференције за добротворну службу
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Лекција 10			

Субота, 6. март 2021.

Тајна успеха
„Да, близу је оних који Га се боје помоћ Његова, да би населио
славу у земљи нашој!“ – Псалам 85:9.
„Управо је поштовање Закона дало снаге Израиљу за време Давидове
владавине.“ – Пророци и цареви, 316.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 749-754.

Недеља 		

28. фебруар

1. ОДРЖАНО ОБЕЋАЊЕ
а. Наведи пример који открива Давидову верност и праведност.
2. Самуилова 8:15; 9:1-6.
_______________________________________________________________________

„(Давиду) су поменули Мефивостеја, Јонатановог сина, који је
од детињства био хром. Кад су Филистеји победили Саула у долини
Језраелској, дојиља је у бекству испустила дете, те је остало богаљ
за цели живот. Давид је тог младог човека позвао на двор и примио
га великодушно.“ – Патријарси и пророци, 749.
б. Коју мисионску поруку можемо извући из начина на који
је Давид успео да дотакне срце овог сумњичавог Сауловог
унука? 2. Самуилова 9:7-13.
„Давидови непријатељи су својим причама створили код
Мефивостеја јаке предрасуде против Давида као отимача
израиљског престола, али царева широкогрудост и пријатељски
пријем као и непрестана доброта према њему задобише младићево
срце.“ – Патријарси и пророци, 749.
„У нежној љубави пуној саосећања и самилости подижите
обесхрабрене и беспомоћне. Настојте да их охрабрите и да наду и
снагу које вас покрећу пренесете и на њих. Настојте да их својом
љубављу и добротом просто 'натерате да дођу.'“ – Христове очигледне

поуке, 204, 205.
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Понедељак

1. март

2. ОЗБИЉАН НЕСПОРАЗУМ
а. Како је Анун, амонски цар, потпуно погрешно протумачио
Давидов гест искрене љубазности? 2. Самуиова 10:1-4.
„(Амонци) нису могли разумети племенитост осећања којима
је одисала Давидова порука. Кад сотона овлада људским умом,
онда он изазива мржњу и сумњу која ће погрешно протумачити и
најбоље намере. Слушајући своје саветнике, Анун је у Давидовим
изасланицима видео уходе и обасуо их поругом и увредама.
„Амонцима је било допуштено да несметано изведу зле намере
свога срца како би се Давиду открио њихов прави карактер.
Није била Божја воља да израиљски народ ступи у савез са тим
незнабожачким народом.“ – Патријарси и пророци, 750, 751.
б. Шта је Анун урадио одмах након што је схватио потенцијалне
последице увреде коју је упутио Израиљу? 1. Дневника 19:6,7.
„Амонци су знали да ће се Израиљци осветити за учињену им
увреду, па су се спремали за рат. 'А кад видеше синови Амонови где
се омразише са Давидом, онда Анун и синови Амонови послаше
хиљаду таланата сребра да најме кола и коњика из Месопотамије и
из Сирије Махе и из Сове. И најмише тридесет и две хиљаде кола...
А и синови Амонови скупише се из градова својих и дођоше на бој'
(1. Дневника 19:6,7).
„У ствари, то је био јак савез. Сви становници између Еуфрата
и Средоземног мора ступили су у савез са Амонцима. На северу
и истоку Ханану стајали су наоружани непријатељи који су се
удружили да би уништили израиљско царство.“ – Патријарси и
пророци, 751.

ц. Шта је Јоав изјавио како би охрабио народ? 1. Дневника
19:8,13. На који начин их је Давид такође надахнуо и
задивио? 2. Самуилова 10:17-19.
„Увиђајући шта све зависи од исхода те борбе, Давид је лично
изашао на бојиште и уз Божји благослов тако страховито поразио
савезнике, да су Сирци од Ливана до Еуфрата не само одустали од
рата, већ су морали Израиљцима плаћати и данак. Против Амонаца
је Давид одлучно ратовао све док њихове тврђаве нису пале, и
читава област потпала под власт Израиља.“ – Патријарси и пророци,

751, 752.
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2. март

3. ИЗБАВЉЕЊЕ И ЗАХВАЛНОСТ
а. Иако оружје нашег ратовања данас није телесно, на који
начин можемо задобити снагу имајући на уму исход Давидове
битке против Амонаца? 1. Самуилова 2:30 (последњи део); 1.
Јованова 5:4,5.
„Опасности које су претиле да потпуно униште Израиљ постале
су, по Божјем провиђењу, само средства која су уздигла изабрани
народ до величине какву до тада није имао.“ – Патријарси и пророци,
752.

„Тако је израиљско царство достигло величину која је била
обећана Авраму и касније поновљена Мојсију. 'Семену твом
дадох земљу ову од воде мисирске до велике воде, воде Ефрата'
(1. Мојсијева 15:18). Израиљци су постали моћна нација коју су
сви околни народи поштовали и које су се бојали. Давидова моћ у
властитом царству била је врло велика. Он је у потпуности задобио
наклоност и верност свога народа, као мало који владар. Поштовао
је Бога и Бог га је прославио.“ – Патријарси и пророци, 753, 754.
б. Шта је Давид увидео у својим избављењима? Псалам 18:2022,35,46-50; 44:4-8.
_______________________________________________________________________

ц. Које узвишене могућности су биле понуђене Израиљу током
овог периода и зашто? Псалам 85:6-9; Приче 14:34.
„За време владавине Давида и Соломуна Израиљ је постао силан
међу народима и могао је у многим приликама да изврши снажан
утицај у корист истине и правде. Име Господње се поштовало и
славило и чинило се да постоје добри изгледи за остварење оних
циљева због којих су се Израиљци настанили у обећаној земљи.
Биле су порушене препреке тако да се људи који су долазили из
незнабожачких земаља да траже истину, нису враћали незадовољни.
Многи су се обратили и црква Божја на земљи ширила се и
напредовала...
„Давид је знао да ће се високи циљ који је Бог поставио Израиљу
моћи остварити само ако се владар и народ буду неуморно трудили
да постигну мерило које им је постављено.“ – Пророци и цареви, 13.
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Среда 		

3. март

4. ОПАСНОСТ ВРЕБА
а. На који начин се наизглед незнатни грех увукао у Давидов
живот, припремајући пут за још тежа искушења? 1. Јованова
2:15,16; Приче 5:18,19.
„(Давид) се гнушао идолопоклонства и ревносно је спречавао
Израиљ да га околни народи заведу у идолопоклонство. Народ га
је много волео и ценио.
„Он је често ишао у освајања и побеђивао. Постајао је све
богатији и цењенији. Међутим, његов напредак имао је такав утицај
да га је одвојио од Бога. Пролазио је кроз бројна и тешка искушења.
Коначно је прихватио обичај суседних царева, многоженство, и
живот су му загорчале рђаве последице полигамије. Његов први
грех био је узимање више од једне жене, тиме одступајући од Божјег
мудрог плана. То одступање од онога што је исправно приправило
је пут даљим гресима. Идолопоклоничка царства сматрала су
многоженство за додатну част и достојанство, па је и Давид
сматрао да ће узимајући више жена још више узвисити свој престо.
Међутим, увидео је жалосне и рђаве последице тог поступка у
неслози, ривалству и љубомори међу својим многобројним женама
и децом.“ – Spiritual Gifts 4а, 86.
б. Који невидљиви непријатељ је вребао Давида, као што вреба
свакога од нас? Ефесцима 6:12. Шта је наша једина одбрана?
Ефесцима 6:13; 1. Петрова 5:8,9; 4:7.
„Али усред благостања вребала је опасност. У доба свог највећег
тријумфа Давид се нашао у највећој опасности и осетио унижење
пораза.“ – Патријарси и пророци, 754.
„У свакој души две силе се стално и озбиљно боре за победу.
Неверство прикупља своје снаге, под сотониним вођством, да нас
одвоји од Извора наше снаге. И вера прикупља своје снаге, под
вођством Христа, који је Зачетник и Свршитељ нашег спасења. Из
часа у час, на видику целог небеског свемира, води се овај сукоб.
То је борба прса у прса, а велико питање гласи: 'Ко ће надвладати?'
На ово питање свако од нас мора сам да пружи одговор. Свако мора
да учествује у овој борби, борећи се на једној или на другој страни.
Нико не може да нас ослободи ове борбе... Упућен нам је озбиљан
позив да се припремимо за ову борбу.“ – Синови и кћери Божје, 326.
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55

Четвртак 		

4. март

5. ДЕЛО СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА
а. На који начин једино можемо извојевати победу у бици
против непријатеља? Јаков 4:7,8.
„Дужност је сваке душе да се одупре непријатељу у сили и
моћи Господа Исуса Христа, а имамо обећање да ће тада ђаво
побећи од нас. Али, нека сви схвате да се налазе у опасности и
да нема сигурног излаза, осим да прихвате услове које Библија
поставља. Господ каже: 'Приближите се Богу' (Јаков 4:8). Како? –
Тајним, озбиљним испитивањем свог срца; детињским, срдачним,
понизним ослањањем на Бога, објављивањем својих слабости
Исусу; и признавањем својих греха. Тако се можете приближити
Богу, и Он ће се приближити вама.“ – Синови и кћери Божје, 344.
б. Шта мора бити наша стална молитва и зашто? Псалам
119:12-14; 139:23,24.
„Припаднике свог народа Бог води корак по корак. Он их доводи
у различите положаје и околности да би се показало шта им је у
срцу. Такву проверу и кушање неки успешно издрже у једном
погледу, али падају у другом. У свакој наредној провери срце се
излаже озбиљнијем кушању.“ – 1. Сведочанство, 174.
„Није довољно ако човек мисли да може мирно следити глас
своје савести... Следеће питање мора бити разрешено: Да ли је
савест у складу с Божјом Речју? Ако није, не можемо је мирно
следити јер ће нас преварити. Бог мора да просветли нашу савест.
Ми морамо одвојити време за проучавање Писма и молитву. Ум
ће на тај начин бити утврђен, чврст и смирен.“ – Ум, карактер и
личност, 245.

Петак 		

5. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како могу да се потрудим да некоме учиним милост као што је Давид
учинио Мефивостеју?
2. Какав утисак је Давид оставио на своју војску и зашто?
3. Зашто је Израиљ за време Давидове владавине постао толико угледан и
поштован?
4. Наведи неке лукаве замке у које можемо упасти, као што се то десило
Давиду.
5. Шта треба да схватим о сопственој савести?
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Лекција 11 			

Субота, 13. март 2021.

Узвишен бива понижен
„Пут је безбожнички храпав.“ – Приче 13:15 (последњи део).
„Сви они који указују на Давидов пример да би умањили кривицу
сопствених греха, треба из овог библијског записа да науче колико је
мучан пут којим пролази преступник.“ – Патријарси и пророци, 763.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 755-766.

Недеља 		

7. март

1. УДОБНО НА ШИРОКОМ ПУТУ
а. Објасни како је Давид корак по корак скренуо са правог
пута. 2. Самуилова 11:1-4. На који начин се и нама даје
упозорење против истог тог греха? Јеврејима 13:4.
„Управо је дух самопоуздања и самоуздизања припремио пут за
Давидов пад. Ласкање и опасне дражи које пружа раскошан живот
нису остали без утицаја на њега... Према обичајима који су постојали
међу владарима на истоку, злочини и преступи кажњавани код
поданика нису осуђивани ако би их учинио цар; владар није био
дужан да негује самосавлађивање као његови поданици. Све је то
допринело да Давид изгуби осећање о огромној тежини греха. И
уместо да се потпуно поузда у Јеховину силу, почео је да се ослања
на своју мудрост и моћ...
„Давид је био окружен плодовима победе и почасти који
припадају мудром и способном владару. И кад је у свом благостању
попустио у стражењу над самим собом, кушач је искористио
прилику да обузме његове мисли. То што је Бог био с њим у тако
тесној вези и указао му тако велику милост, требало је за Давида
да буде најјачи подстрек да свој карактер сачува неокаљаним. Али
кад је у својој удобности и самопоуздању престао да се ослања
на Бога, Давид се предао сотони и окаљао своју душу грехом. Он,
кога је небо одредило да буде народни вођ, кога је Бог изабрао
да спроводи Његов закон, сам је погазио Његове прописе.“ –
Патријарси и пророци, 755, 756.
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Понедељак 		

8. март

2. ПАД
а. На који начин Исус објашњава како особа постаје подложна
греху? Јован 15:5 (последњи део); Римљанима 8:5,6.
„Све што одваја мисли од Бога и води самопоуздању и узвишењу,
сигурно припрема пут за наш пораз...
„Чим сотона успе да одвоји душу од Бога, јединог Извора снаге,
одмах ће покушати да изазове унижавајуће прохтеве човекове
телесне природе. Непријатељ не делује на пречац; он не почиње
нагло и упадљиво, већ потајно поткопава тврђаву основних начела.
Он почиње од наизглед малих ствари – као што су занемаривање
верности према Богу и ослањања на Њега и склоност да се следе
навике и обичаји овога света.“ – Патријарси и пророци, 755, 756.
б. Шта је закомпликовало Давидову ситуацију? 2. Самуилова
11:5. Објасни зашто Бог није могао благословити Давидов
покушај да прикрије свој грех. 2. Самуилова 11:10-13.
„Све што је Давид предузимао да би сакрио свој грех, показало
се безуспешним. Предао се сотониној власти; опасност га је
окружавала, и чекала га је срамота гора од смрти.“ – Патријарси и
пророци, 757.

ц. Како се Давид осећао када је био завођен из греха у грех
– и како је Бог гледао на то? 2. Самуилова 11:14-17,26,27;
Псалам 32:3,4.
„(Давиду) је изгледало да постоји само један излаз и он је у свом
очајању похитао да браколомству придода и убиство. Онај који је
допринео Сауловој пропасти настојао је да уништи и Давида. Иако
су искушења била различита, она су подједнако водила преступу
Божјег закона.“ – Патријарси и пророци, 757.
„(Давид) је у себи правдао своје грешне поступке, све док су
они у његовим сопственим очима изгледали прихватљиво. Један
погрешан корак припремао је пут за други...
„Када се Давид удаљио од Бога и свој исправан карактер упрљао
злочинима, престао је да буде човек по Божјем срцу.“ – Spiritual
Gifts, 4а, 86, 87.
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Уторак 		

9. март

3. ОШТАР УКОР
а. Коју вест је Бог послао преко пророка Натана? 2. Сам. 12:1-9.
„Бог у својој милости није дозволио да Давид варљивом
наградом за грех буде потпуно одвучен у пропаст.
„Бог је морао да се умеша, јер су то захтевали интереси целе
израиљске нације. После извесног времена дознало се за Давидов
грех са Витсавејом, и то је изазвало сумњу да је он проузроковао
Уријину смрт. Господ је био обешчашћен. Бог је Давида помагао и
ценио, а он је сада својим грехом погрешно приказао Божји карактер
и нанео срамоту Његовом имену. Овај преступ је снизио мерило
побожности у Израиљу, умањио одвратност према греху у срцу
многих; док су они који нису љубили Бога нити су Га се бојали били
тиме још више охрабрени да греше.“ – Патр. и пророци, 758-760.
б. Опиши Давидов одговор и милост коју му је Бог одмах указао.
2. Самуилова 12:13. Упркос томе, које су биле неке од горких
последица Давидовог греха? 2. Самуилова 12:10-12,14.
„Давид се пробудио као из сна. Дубоко је осећао свој грех. Није
настојао да свој поступак оправда или да грех на неки начин улепша
и ублажи као што је то чинио Саул, већ је у кајању и искреном болу
сагнуо главу пред Божјим пророком и признао своју кривицу. Натан
је Давиду рекао да ће због његовог кајања и понизног признања
Бог опростити његов грех, повући део казни којима му је запретио
и поштедети његов живот. Ипак, морао је бити кажњен, јер је дао
прилику непријатељима Господњим да похуле на Његово име. Ту
прилику Божји непријатељи користе од Давидовог времена па све
до наших дана. Скептици су оштро критиковали хришћанство и
подсмевали се Библији, управо зато што им је Давид то омогућио...
„Бог је испољио своје незадовољство због Давидовог многоженства
тиме што га је казнио и дозволио да се зло подигне на њега из сопственог
дома. Чињеница да је Бог дозволио да страшна несрећа погоди Давида,
који је због своје честитости некада назван човеком по Божјем срцу,
представља доказ будућим нараштајима да Бог не оправдава никога ко
крши Његове заповести, већ ће сигурно казнити кривога, колико год
да је праведан и Богу мио тај човек некада био, док је у чистоти срца
следио Господа. Када се праведници одврате од своје праведности и
почну чинити зло, њихова некадашња праведност неће их спасити од
гнева праведног и светог Бога.“ – Spiritual Gifts, 4а, 86, 87.
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Среда 		

10. март

4. ПОТРЕБНО ЈЕ ИСТИНСКО ПОКАЈАЊЕ
а. Опиши дубину Давидовог искреног покајања. Псалам 51:14,7,10-14. Који отворени позив он кроз свету песму упућује
свима нама?
„Давид се за свој грех покајао у праху и пепелу. Он се молио за
Божји опроштај, и није сакрио свој преступ од великаша, па чак ни
од слуга у свом царству. Он је спевао покајнички псалам, у коме је
споменуо свој грех и покајање, знајући да ће тај псалам певати и
будући нараштаји. Желео је да жалосна историја његовог живота
другима послужи као наук.
„Песме које је Давид саставио певао је цео Израиљ... Он је знао
да ће признање његове кривице довести до тога да његов грех
запазе и будућа покољења. Он овде излаже свој случај, указујући
на Онога у коме је садржана његова вера и нада на опроштај.“ –
Spiritual Gifts, 4а, 88.

„(Давид) није ласкао себи да је грех област са којом он нема
ништа и да то не треба да га се тиче. Видевши дубину обмане у
сопственом срцу, он се дубоко гнушао самог себе, и молио се Богу
да га својом снагом сачува од дрско и намерно учињених греха, а
да га очисти и од тајних преступа.“ – Коментари библ. текстова, 258.
б. Шта сви ми треба да разумемо по питању греха? Језекиљ
33:12,13,18. 1. Јованова 3:4.
„Грех је грех, без обзира да ли га је починио онај који седи на
престолу или најскромнији и најнезнатнији у животу. Долази дан
кад ће сви који су починили грех бити принуђени да га признају,
иако ће тада бити прекасно да би примили опроштај. Бог дуго чека
да би се грешник покајао и у томе испољава чудесно стрпљење.
Али ће преступници Његовог закона на крају ипак морати да
положе рачун за све то...
„Искрено Божје дете не узима олако ниједан од прописа Његовог
закона...
„Опасно је умиривати своју савест и затварати очи да не увидимо
и не схватимо своју грешност. Да бисмо се кајали и признавали
своје грехе, треба да имамо на уму упутства која су нам у Божјој
Речи дата у погледу одвратности и гнусобе греха.“ – Коментари
библијских текстова, 258.
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11. март

5. ХРАНА ЗА МИСЛИ
а. Како знамо да Бог прихвата покајање? Псалам 51:16,17;
32:1,2,5-7.
„Давид није у очајању одустао од борбе. Божје обећање
намењено грешницима који се кају служило му је као доказ да ће и
њему бити опроштено.“ – Патријарси и пророци, 765.
б. На који начин ми можемо бити охрабрени Давидовим
покајањем? Исаија 55:7; 1. Јованова 1:9.
„Многи то називају Божјом неправдом и буне се што је Давид,
чија је кривица била тако велика, био поштеђен, док је Саул био
одбачен због нечега што је у њиховим очима био много мањи грех.
Али Давид се понизио и признао свој грех, док је Саул презирао
опомене и срце му је отврднуло одбијајући покајање.
„Овај део Давидовог живота има велики значај за сваку душу
која се каје. То је најупечатљивији приказ борби и искушења
људског рода, правог кајања пред Богом и вере у Господа нашега
Исуса Христа. Тај догађај је кроз све касније векове храбрио душе
које су пале у грех и бориле се под теретом своје кривице. Хиљаде
Божје деце, које су биле наведене на грех, пре него што су се одале
очајању, сећале су се како је Бог прихватио Давидово искрено
кајање и његову исповест, мада је он због свог преступа морао да
страда; то им је давало храбрости да се покају и да изнова настоје
да ходе путем покоравања Божјим заповестима.
„Сваки онај који послуша опомену и скрушене душе призна
свој грех и покаје се, као Давид, може бити сигуран да за њега
постоји нада. Сваки који с вером прихвата Божја обећања, наћи ће
и опроштај.“ – Патријарси и пророци, 766.
Петак 			

12. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Какво окружење може учинити вероватнијим да паднем у грех?
2. Када је Давид био човек по Божјем срцу, а када није?
3. Шта могу да научим од Давида ако ми се неко супротстави као што се
њему супротставио Натан?
4. Зашто је дубоко, искрено покајање тако значајно за сваког од нас?
5. На који начин нам трагична историја Давидовог пада може донети наду?
Библијске лекције, јануар – март 2021.
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Лекција 12			

Субота, 20. март 2021.

Жалосне последице
„Немој ми се радовати, непријатељице моја; ако падох, устаћу;
ако седим у мраку, Господ ће ми бити видело.“ – Михеј 7:8.
„(Бог) је Давида ставио под прут, али га није уништио; пустио га је
у пећ за претапање, али не да изгори већ да се очисти.“ – Патријарси и
пророци, 778.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 767-779.

Недеља 		

14. март

1. ГОРКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ГРЕХА
а. Опиши промене које су настале након Давидовог греха.
Приче 6:32,33.
„Мада се Давид покајао за свој грех, мада му је Господ опростио
и поново га примио, ипак је морао пожњети горке плодове семена
које је сам посејао. Казне које су задесиле њега и његов дом сведоче
колико је Господу одвратан грех...
„Давидов преступ учинио је да се Божји однос према њему измени.
Господ никако није могао одобрити његово безакоње. Он није могао
употребити своју моћ да заштити Давида од последица његових греха,
као што га је раније штитио од Сауловог непријатељства.
„И у самом Давиду дошло је до велике промене. Био је сломљен
у духу, свестан свога греха и његових далекосежних последица.
Осећао се пониженим пред свим својим поданицима. Његов утицај
је био ослабљен. До тада се његов напредак приписивао савесној
послушности према Божјим заповестима. Али сада су се његови
поданици којима је био познат његов грех и сами морали слободније
односити према греху. Његов ауторитет је ослабио и у сопственој
породици; синови су га све мање слушали и поштовали. Кад је
требало да осуди оне који су згрешили, осећање сопствене кривице
није му дало да говори. То осећање је слабило његову руку при
спровођењу правде у властитој кући. Његов рђав пример имао је
утицај и на његове синове, а Бог није хтео ништа да предузме како
би спречио последице. Пустио је да ствари иду својим природним
током, те је тако Давид био строго кажњен.“ – Патр. и пророци, 762, 763.
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Понедељак 		

15. март

2. ЗЛОБА У СИНОВИМА
а. Шта је записано о Амнону, Давидовом прворођеном сину?
2. Самуилова 13:1,2,10-16. Зашто је Давид пропустио
да изговори осуду по питању Амноновог насилничког
поступка? 2. Самуилова 13:21; Римљанима 2:1.
_______________________________________________________________________

„Сраман злочин свог најстаријег сина, Амнона, Давид је дозволио
да прође неосуђен и некажњен. По закону прељубочинство се
кажњавало смрћу, а Амнонов неприродан злочин био је двоструко
тежи. Али Давид није казнио преступника, јер је у његовом
поступку видео казну за свој грех.“ – Патријарси и пророци, 767.
б. Шта треба да разумемо о начину на који је Амнону морало
бити суђено? 2. Самуилова 13:28,29,32; Приче 29:15.
„Као и остали Давидови синови, Амнон је био препуштен
себичним уживањима. Без обзира на Божје захтеве он је сваку
жељу својега срца задовољавао. И поред његовог великог греха,
Бог је још дуго имао стрпљења с њим. Две пуне године имао је
прилике да се покаје. Али је он продужио да греши, и у смрт је
отишао непокајан, чекајући одлуку страшног суда...
„Кад владари или родитељи пропусте своју дужност и не казне
неправду, онда ту дужност преузима Господ у своје руке. Он пушта
зло да се до извесног степена испољи све док се не створи ланац
околности у којем се грех кажњава новим грехом.“ – Патријарси и
пророци, 768.

ц. Како је Давид поднео Авесаломов злочин? 2. Самуилова
13:38,39; 14:21-24,28.
_______________________________________________________________________

„Давид је, увидевши да се злочин његовог сина мора на неки
начин казнити, одлучио да му не дозволи повратак у земљу...
„Ма колико да је нежно волео тог лепог и талентованог сина,
(Давид) је ипак мислио да је потребно ради поуке и самом Авесалому
и народу да на тај начин испољи своју одвратност према учињеном
злочину. Авесалом је две године живео у својој кући, али на двору
није смео да се појављује.“ – Патријарси и пророци, 768, 769.
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Уторак 		

16. март

3. ХАРИЗМА, ШАРМ И ИЗДАЈА
а. Које особине су Авесалома учиниле привлачним народу и
како је он то лукаво искористио за своју предност док га је
цар, ништа не слутећи, корак по корак полако прихватао
назад? 2. Самуилова 14:25,26; 15:1-6.
„С (Авесаломом) је живела и његова сестра чије га је присуство
живо подсећало на страшну увреду и ненадокнадиву неправду која јој
је учињена. Међутим, у очима јавног мњења царев син је више важио
као херој него као злочинац... Није било паметно са цареве стране
што је човека као што је био Авесалом – славољубивог, плаховитог и
пуног страсти – пустио да две године размишља о наводној неправди.
Авесалом је стекао симпатије народа већ самим тим што га је Давид
позвао да се врати у Јерусалим, а није га пуштао к себи.
„Имајући пред очима стално свој прекршај закона Божјег, Давид
је изгледао као морални богаљ. Био је слаб и неодлучан пред
тешкоћама пред којима је пре свога греха био храбар и енергичан.
Његов утицај на народ такође је ослабио...
„Захваљујући Јоавовом посредовању Авесалому је опет било
допуштено да се сретне са оцем; али иако је помирење извршено на
формалан начин, син је ипак и даље гајио своје славољубиве намере.
Понашао се скоро као цар, и држао је кола, коње и педесет људи који су
ишли пред њим. И док је цар све више био склон да се повуче у самоћу,
Авесалом се заводнички борио да придобије наклоност народа.
„Давидова равнодушност и неодлучност имала је свога утицаја и
на његове поданике. Нехат и одлагање постали су карактеристични у
свим његовим административним пословима као и у дељењу правде. А
Авесалом је свако незадовољство народа лукаво искоришћавао у своју
корист. Из дана у дан се тај човек могао видети на градским вратима
где је увек било људи који су чекали на ред да буду примљени код цара,
да поднесу своје молбе и жалбе и добију задовољење. Авесалом се
обично мешао међу њих, саслушавао њихова јадиковања и испољавао
сажаљење према њиховим патњама и жалио што постојећа власт није у
стању да задовољи народ... (2. Сам. 15:3-5).
„Под утицајем лукавог дошаптавања царевог сина,
незадовољство према постојећој власти брзо се ширило. Похвале
упућиване Авесалому свима су биле на уснама. Сви су га сматрали
за царевог наследника. Народ је с поносом у њему гледао човека
који је достојан тог високог положаја и горео је жељом да он заузме
престо. (2. Самуилова 15:6). А цар, заслепљен љубављу према
своме сину, ипак ништа није сумњао. Кнежевско држање којим се
Авесалом разметао Давид је сматрао као намеру да се ода почаст
његовом двору.“ – Патријарси и пророци, 769-771.
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Среда 		

17. март

4. ПРЕРАСТАЊЕ У КРИЗУ
а. Опиши Авесаломову лицемерну заверу. 2. Сам. 15:7-12; Пс. 55:12.
„Овим поступком крајње дволичности, Авесалом је намеравао
не само да заслепи цара, већ и да учврсти већ задобијено поверење
народа, и да га тако наведе на побуну против Богом изабраног
владара.“ – Патријарси и пророци, 771.
б. Опиши запањујуће вести које су допрле до Давида и
стратешке кораке које је он предузео. 2. Самуилова 15:13-17.
Шта је био његов племенити циљ у том поступку?
„У тој великој опасности Давид се најзад отресе потиштености
која га је тако дуго мучила и у духу који је испољавао у својим
ранијим годинама поче да се припрема за сусрет са овом страшном
неизвесношћу. Само на неколико километара од Јерусалима
Авесалом је припремао своју војску. Побуњеници су врло брзо
могли да се нађу пред самим капијама Јерусалима.
„Давид је са своје палате гледао на престоницу – 'прекрасна
је висина, утеха свој земљи... град цара великог' (Псалам 48:2).
Уздрхтао је при помисли да тај град изложи крвопролићу и
пустошењу. Да ли треба да позове у помоћ поданике који су још
остали верни његовом престолу и да брани град? Зар да дозволи
да се Јерусалим преплави крвљу? Он је донео своју одлуку. Ратне
страхоте нису смеле да снађу изабрани град. Одлучио је да напусти
град, а верност својих поданика да провери на тај начин што ће им
пружити прилику да му дођу у помоћ. У том критичном тренутку
дужност према Богу и народу налагала му је да брани ауторитет
који му је небо поверило. Решио је да исход борбе препусти Богу.“
– Патријарси и пророци, 772.
ц. На који начин је Давид био утешен у овом жалосном часу, посебно
вером људи попут Итаја Гетејина? 2. Сам. 15:18-23; Михеј 7:8.
„Давид са својом карактеристичном несебичношћу није могао
пристати да ти странци који су од њега затражили заштиту
буду увучени у његову несрећу... Ти су људи били обраћени
од незнабоштва и служили су Јехови, а сада су племенито
доказали своју оданост и Њему и Његовом помазанику. Давид је
са захвалношћу примио њихову оданост у тренутку кад је ствар
његовог опстанка изгледала изгубљена.“ – Патр. и пророци, 772, 773.
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Четвртак 		

18. март

5. ПЛЕМЕНИТОСТ У ПАТЊИ
а. Иако је Давид жарко желео да свети Божји ковчег остане код
њега, коју несебичну одлуку је донео? 2. Самуилова 15:24-29.
„Као помазани владар над Божјим наследством (Давид) је
био под свечаном одговорношћу... Без Божјег овлашћења ни
првосвештеник ни цар немају права да удаље одатле симбол
Његовог присуства. Давид је знао да његово срце и његов живот
морају бити у складу с Божјим прописима, иначе ће му ковчег
завета донети пре несрећу него успех. Стално је имао на уму
свој велики грех и у завери скованој против њега видео је Божју
праведну пресуду.“ – Патријарси и пророци, 773.
б. Како сваки грешник може бити утешен надом коју је Давид
изразио у овом тренутку? 2. Самуилова 15:30; 16:5-12;
Псалам 3:1-3.
„Давид не изражава никакво незадовољство. Најречитији
псалам који је икад спевао (псалам 3) саставио је док се успињао
на Маслинску гору.“ – Conflict and Courage, 181.
„Кад се Давид једном приликом пео на Маслинску гору... Господ
је сажаљивао погледао на њега. Давид је био одевен у кострет, а
савест га је пекла. Спољни знаци понизности сведочили су о
његовом дубоком покајању. Скрхана срца и сав у сузама изнео је
пред Бога своју ствар и Господ није оставио свога слугу. Никад
Давид није био тако драг срцу Бескрајне Љубави као у том
тренутку када је, обузет грижом савести, бежао да спасе свој живот
од непријатеља које је његов рођени син подстакао на побуну.“ –
Мисли са Горе блаженства, 12.

Петак 		

19. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто је иначе снажни Давид изгледао као да је у паралишућој
успаваности?
2. На који начин можемо избећи поновљање грешке Давидовог
породичног живота?
3. Који фактори могу узроковати појаву Авесалома у цркви?
4. Наведи неке доказе Давидове племенитости током овог периода.
5. Зашто је Давид могао да верује Богу чак и у овим болним тренуцима?
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Лекција 13			

Субота, 27. март 2021.

Наслеђе милости и правде
„Ни у старости и кад оседех немој ме оставити, Боже, еда бих
казивао мишицу Твоју наслеђу, свој омладини силу Твоју. – Псалам
71:18.
„Величанствена су обећања дата Давиду и дому његову – обећања која
упућују поглед на бескрајна времена вечне будућности и своје потпуно
испуњење налазе у Христу.“ – Патријарси и пророци, 797.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 778-798.

Недеља 		

21. март

1. ПОБУНА БИВА УГУШЕНА
а. Шта је била Давидова велика брига док се припремао за
битку? 2. Самуилова 18:1-5; Како је Авесалом ипак погинуо?
2. Самуилова 18:9,10,14,15.
_______________________________________________________________________

„Посматрајући непријатељску војску, царева прва мисао није
била ни круна, ни царство, ни властити живот, који је зависио од
исхода битке. Очево срце било је испуњено љубављу и сажаљењем
према сину који је дигао побуну.“ – Патријарси и пророци, 783.
б. Зашто је Јоав обуздао Давидову реакцију? 2. Самуилова
18:32,33; 19:1-8.
„Бог им је дао разлога да се радују и тријумфују. Највећа побуна
која се икад појавила у Израиљу била је угушена, а ипак се та
велика победа претворила у кукњаву за оним чији је злочин изазвао
проливање крви хиљада људи...
„Иако је тај прекор за болом скрханог оца био тежак, чак и
суров, Давид то ипак није узео за зло. Увидевши да је његов
војвода у праву, изашао је на капију и речима охрабрења и похвале
поздрављао своје храбре ратнике док су пролазили поред њега.“ –
Патријарси и пророци, 785, 786.
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Понедељак 		

22. март

2. БЛАГОСЛОВ И ДРСКОСТ
а. Наведи неке касније примере Давидове сталне племенитости
духа и Божје бриге за њега. 2. Самуилова 19:18-23; 23:14-17.
„После Авесаломове смрти Бог је срца израиљског народа
поново обратио Давиду, као срце једног човека. Симеј, који је
Давида обасипао клетвама у његовом понижењу, уплашио се за
свој живот и био је међу првим побуњеницима који су изашли
пред Давида при његовом повратку у Јерусалим... Они који су
били сведоци његових увредљивих речи и поступака наговарали су
Давида да му не поштеди живот зато што је проклињао помазаника
Господњег. Али Давид их је укорио. Он је Симеју не само поштедео
живот, него му је милостиво све опростио.“ – Spiritual Gifts 4а, 91.
б. Иако Давидово царство није било одмах и са лакоћом
у потпуности повраћено, шта је он могао да изјави? 2.
Самуилова 22:1-3,7,18,19,51.
ц. Коју грешку је Давид касније у животу направио? 1. Днев. 21:1-7.
„Оно што је цара покренуло на овај поступак била је охолост и
славољубље. Пребројавање народа требало је да покаже упадљиву
разлику између слабости царства у време кад је Давид преузео
престо, и снаге и благостања стеченог под његовом управом. То
би водило још већем подстицању ионако великог самопоуздања и
цара и народа. (1. Дневника 21:1). За своје благостање Израиљци су
имали више да захвале Божјем благослову, него царевој вештини
и способности или пак снази његове војске. Али са повећањем
војне силе у царству, околни народи су неизбежно морали стећи
утисак да Израиљци заснивају своје поуздање на војсци, а не на
сили Јеховиној.“ – Патријарси и пророци, 788.
д. Шта је Давид понизно схватио по питању пребројавања
народа? 2. Самуилова 24:10. Шта је он изабрао од опција
које му је Бог понудио? 2. Самуилова 24:11-14.
„(Народ) је у свом срцу гајио исти грех који је Давида навео
на овакав поступак. И као што је Господ својим казнама походио
Давида преко Авесаломовог греха, тако је сада преко Давидове
грешке кажњавао Израиљце за њихове грехе.“ – Патријарси и
пророци, 789.
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Уторак 		

23. март

3. ПРИХВАТАЊЕ И АБДИКАЦИЈА
а. Зашто је толико много људи морало да страда и какав је био
утицај Давидовог посредовања? 2. Самуилова 24:15-17,21,25.
„Уследио је нагли помор. Седамдесет хиљада Израиљаца
помрло је од куге. Давид и старешине Израиља су пали у најдубљој
понизности, плачући пред Господом. Кад је анђео Господњи већ
био на путу да дигне руку на Јерусалим, Бог му је рекао да заустави
помор. Милостиви Бог је још увек волео свој народ и поред свег
њиховог бунтовништва и непослушности. Анђео сличан ратнику,
са исуканим мачем у руци, испруженим над Јерусалимом, показао
се Давиду и онима који су били с њим. Давид је био страшно
уплашен, али је ипак у својој потиштености, из сажаљења према
Израиљу, завапио ка Господу. Молио се да те овце буду поштеђене.
У дубоком болу признао је истину: 'Ја сам дакле згрешио и зло
учинио; а те овце шта су учиниле? Господе Боже мој, нека се рука
Твоја обрати на ме и на дом оца мог, али не на тај народ да га
потре.' Господ је проговорио Давиду преко свог пророка и наредио
му да принесе жртву за свој грех. Давид је свим срцем био у делу и
његово покајање је било примљено.“ – Spiritual Gifts 4а, 92, 93.
б. На који начин су Давидове молитве за милост у старости
услишене у његовом последњем искушењу? Псалам 71:9,18;
1. Царевима 1:5,6,15-21,32-35,39.
„(Адонија) је устао против Божјег ауторитета по којем је
Соломун био одређен за престо. Соломун је и што се тиче
природних способности и верског карактера био способнији да
влада Израиљем него његов старији брат. Али иако је Божји избор
био јасно наговештен, било је људи који су пристали уз Адонију.
Јоав који је до тада, и поред многих својих кривица, ипак био веран
престолу, овога пута се придружио завери против Соломуна, као и
свештеник Авијатар...
„Давид се истог тренутка одрекао престола у корист Соломуна
који је одмах био и проглашен за цара. Завера је била угушена.
Главни завереници су заслужено кажњени смрћу... Јоав и Адонија су
привремено били поштеђени, али су после Давидове смрти примили
казну за свој злочин. Извршење пресуде над Адонијом употпунило
је четвороструку казну (2. Сам. 12:6), која је сведочила о Божјој
одвратности према очевом греху.“ – Патр. и пророци, 790-792.
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Среда 		

24. март

4. НАСЛЕЂЕ ВЕРЕ
а. Објасни Давидов савет Соломуну – и његову најдубљу
забринутост пред крај живота. 1. Царевима 2:1-4; 1.
Дневника 28:9.
„Давид се нарочито бринуо за Соломуна... Он је кроз лично
искуство научио да Господ ни у ком случају неће одобрити преступ,
било да га је учинио најузвишенији владар или најпонизнији слуга,
већ ће походити вођу свог народа утолико строжом казном уколико
је његов положај одговорнији од положаја понизног слуге. Греси
израиљских вођа утицаће на ум и савест народа тако што ће код
њих смањити осећај гнушања према злочину. За те грехе сазнаће и
околни народи који се не боје Бога, већ одбацују Његов ауторитет
и биће наведени да похуле на Бога Израиљевог. Давид је свечано
заклео свог сина да се строго држи закона Божјег и да држи све
Његове уредбе.“ – Spiritual Gifts 4а, 94, 95.
б. На шта је још Давид сада био сконцентрисан? 1. Дневника
28:10,20; 29:3,9.
„Господ је преко свог анђела Давиду дао упутства и макету храма
који је Соломун имао да подигне за Њега. Једном анђелу је било
наређено да стоји поред Давида док је, за Соломуново добро, писао
важна упутства у погледу уређивања храма. Давид је свим срцем
био у том делу. Он је испољио усрдност и посвећеност у опсежној
припреми за изградњу, и није штедео ни труда ни средстава, већ је
из своје ризнице одвојио велики део, дајући тиме племенит пример
народу, који су они радосно и вољно следили.“ – Spiritual Gifts 4а, 94.
ц. Како Давидов пример може надахнути остареле? Псалам
71:1; 119:132,133.
_______________________________________________________________________

„Сређујући своје послове, Давид је оставио добар пример свима
који су зашли у године да среде своје ствари док су још у стању да
то учине, да у време када им се смрт приближи и кад њихове умне
снаге попусте немају више ништа од материјалне природе што би
њихове мисли одвратило од Бога.“ – Spiritual Gifts 4а, 96.
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Четвртак 		

25. март

5. ВЕСТ ЗА ПОСЛЕДЊЕ ДАНЕ
а. На који начин је обећање из 2. Самуилове 7:16 испуњено?
Лука 1:30-33; Дела 2:29-36.
б. Која вест, записана од стране Давида, је од изразите важности
у овим последњим данима овоземаљске историје? Псалам
119:17,18,33-40,126,127.
„Могуће је да људи, и поред сталних опомена, оду тако далеко
у својој безбожности да ће Бог, гледајући то, морати да устане и да
одбрани своју част. То је могуће и у садашњем периоду овоземаљске
историје. Злочини сваке врсте постају све чешћи и све упадљивије
се испољавају. Земља је преплављена насиљем које људи чине над
својим ближњима.
„Какав ће став заузети црква? Хоће ли струја зла повући и оне
који су у прошлости поштовали Божји закон? Хоће ли мрачна
духовна атмосфера готово свеопштег преступања и презирања
Божјег закона захватити све једнако? Хоће ли непоштовање закона
Божјег збрисати све заштитне баријере? Да ли Божји закон треба
да буде мање цењен зато што безбожништво и безакоње све више
узимају маха? Треба ли да малобројни верници постану слични
неверницима и да поступају као и они, зато што огромна већина
оних који живе на земљи газе Божји закон? Зар они неће радије
упућивати молитву као Давид: 'Време је да Ти, Господе, посредујеш;
јер оборише закон Твој?'“ – Коментари библијских текстова, 271, 272.
„(Псалам 119:17,18,33-40). Овакве молитве као што су биле
овог слуге Господњег требало би да се стално упућују Богу.
Таква молитва показује да су и срце и душа посвећени Богу; то
је посвећеност какву Бог и од нас с правом очекује.“ – Коментари
библијских текстова, 268, 269.
Петак 		

26. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Шта можемо научити из Давидовог одговора на укор који му је упутио Јоав?
2. У којим аспектима живота могу бити у искушењу да учиним исти грех
који је учинио Давид у свом пребројавању народа?
3. Наведи четвороструку казну над Давидовим синовима и објасни како то
представља упозорење за нас.
4. Како и ми, попут Давида, можемо пружити најбоље у својој старости?
5. Који апел Давид кроз псалме упућује сваком од нас данас?
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8.
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11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ebo!

Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
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_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!

Kvubsxb!npmjuwb!

I Mojs. 1,1-8.
I Mojs. 2,1-3.
I Mojs. 1,9-13.
I Mojs.1,14-19.
I Mojs.1,20-23.
I Mojs. 1,24-28.
I Mojs. 1,29-31.
I Mojs. 2,4-8.
II Mojs. 20,8-11.
I Mojs. 2,15-17.
I Mojs. 3,1-6.
I Mojs. 3,7-15.
I Mojs. 3,17-19.
I Mojs. 3,21-24.
I Mojs. 4,3-7.
II Mojs. 31,12-14.
I Mojs. 4,8-13.
I Mojs. 6,1-6.
I Mojs. 6,7-12.
I Mojs. 6,13-18.
I Mojs. 7,1-4.
I Mojs. 7,5-12.
II Mojs. 31,15-17.
I Mojs. 7,17-24.
I Mojs. 8,1-5.
I Mojs. 8,6-12.
I Mojs. 8,14-19.
I Mojs. 8,20-22.
Is. 54,9.10.

II Mojs. 35,1.2.
I Petr. 5,6-11.
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Wffsxb!!
Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Sunce zalazi u 16 07
Sunce zalazi u 16 08
VIII Sved. 261.
VIII Sved. 262.
VIII Sved. 263.
VIII Sved. 264.
VIII Sved. 265.

Pri~e 1,11-19.
Pri~e 1,20-26.
Pri~e 1,27-33.

Pri~e 2,1-5.
Pri~e 2,6-15.

Sunce zalazi u 16 14
Sunce zalazi u 16 15
VIII Sved. 266.
VIII Sved. 267.
VIII Sved. 268.
VIII Sved. 269.
VIII Sved. 270.

Pri~e 2,20-22.

Pri~e 3,1-7.
Pri~e 3,9-15.
Pri~e 3,16-23.
Pri~e 3,24-26.

Sunce zalazi u 16 22
Sunce zalazi u 16 23
VIII Sved. 271.
VIII Sved. 272.
VIII Sved. 273.
VIII Sved. 274.
VIII Sved. 275.

Pri~e 3,30-35.
Pri~e 4,1-7.
Pri~e 4,8-17.
Pri~e 4,18-27.
Pri~e 6,1-6.

Sunce zalazi u 16 31
Sunce zalazi u 16 32
VIII Sved. 276.
VIII Sved. 277.
VIII Sved. 278.
VIII Sved. 279.
VIII Sved. 280.

Pri~e 6,9-15.
Pri~e 6,16-23.
Pri~e 7,1-4.
Pri~e 8,1-9.
Pri~e 8,10-16.

Sunce zalazi u 16 40
Sunce zalazi u 16 42
VIII Sved. 281.

Ps.145,15-21.

73

Februar - 2021.
Ebu/!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Ebo!

Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!

Kvubsxb!npmjuwb!

Wffsxb!!
Npmjuwb

I Mojs. 11,1-5.
I Mojs. 11,6-9.
I Mojs. 12,1-3.
I Mojs. 12,5-7.
I Mojs. 13,1-4.
III Mojs. 26,1.2.
I Mojs. 13,8-13.
I Mojs. 13,14-18.
I Mojs. 14,14-20.
I Mojs. 15,1-6.
I Mojs. 15,7-12.
I Mojs. 14,13-18.
I Mojs. 5,12-16.
I Mojs. 17,1-6.
I Mojs. 17,7-9.
I Mojs. 18,1-5.
I Mojs. 18,16-20.
I Mojs. 18,21-26.
I Mojs. 18,27-29.
Nemija 13,15-17.
Ps. 139,1-10.
I Mojs. 18,30-33.
I Mojs. 19,1-7.
I Mojs. 19,10-13.
I Mojs. 19,14-17.
I Mojs. 19,21-29.
Luka 17,28-30.
I Mojs. 9,11-17.

VIII Sved. 282.
VIII Sved. 283.
VIII Sved. 284.
VIII Sved. 285.

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Pri~e 8,26-31.
Pri~e 8,32-36.
Pri~e 9,1-6.
Pri~e 9,7-12.

Sunce zalazi u 16 50
Sunce zalazi u 16 52
VIII Sved. 286.
VIII Sved. 287.
VIII Sved. 288.
VIII Sved. 289.
VIII Sved. 290.

Pri~e 10,1-7.
Pri~e 8,8-14.
Pri~e 10,15-21.
Pri~e 10,22-25.
Pri~e 10,27-31.

Sunce zalazi u 17 00
Sunce zalazi u 17 02
VIII Sved. 291.
VIII Sved. 292.
VIII Sved. 293.
VIII Sved. 294.
VIII Sved. 295.

Pri~e 11,1-8.
Pri~e 11,9-14.
Pri~e 11,15-20.
Pri~e 11,23-31.

Pri~e 12,1-3.

Sunce zalazi u 17 10
Sunce zalazi u 17 12
VIII Sved. 296.
VIII Sved. 297.
VIII Sved. 298.
VIII Sved. 299.
VIII Sved. 300.

Is. 12,5-8.
Is. 12,10-15.
Is. 12,16-22.
Is. 12,23-28.
Is. 13,1-6.

Sunce zalazi u 17 20
Sunce zalazi u 17 21
VIII Sved. 301.

Ps. 140,9-13.
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Mart - 2021.
Ebu/!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ebo!

Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!

Kvubsxb!npmjuwb!

Jakov 2,20-23.
I Mojs. 22,11-18.
I Mojs. 25,27-34.
I Mojs. 26,1-5.
I Mojs. 26,24.25.
Is. 56,1.2.

I Mojs. 27,1-7.
I Mojs. 27,8-13.
I Mojs. 27,14-20.
I Mojs. 27,21-25.
I Mojs. 27,26-29.
I Mojs. 27,30-33.
Is. 56,4.5.

I Mojs. 27,34-38.
Jevr. 12,16.17.
I Mojs. 27,41.45.
I Mojs. 28,1-5.
I Mojs. 28,10-14.
I Mojs. 28,15-22.
Is. 56,6.7.
Jovan 1,47-51.
I Mojs. 29,1-6.
I Mojs. 32,1-6.
I Mojs. 32,7-13.
I Mojs. 32,23-30.
Sudije 13,17-21.
Is. 58,12-14.
I Mojs. 33,1-4.
I Mojs. 35,1-5.
I Mojs. 35,7-12.
I Mojs. 22,1-5.
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Wffsxb!!
Npmjuwb!

VIII Sved. 302.
VIII Sved. 303.
VIII Sved. 304.
VIII Sved. 305.

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Pri~e 13,15-21.
Pri~e 13,21-25.

Pri~e 14,1-3.
Pri~e 14,5-10.

Sunce zalazi u 17 31
Sunce zalazi u 17 32
Pri~e 14,11-15.
VIII Sved. 306.
Pri~e 14,16-19.
VIII Sved. 307.
Pri~e 14,21-26.
VIII Sved. 308.
Pri~e 14,27-31.
VIII Sved. 309.
Pri~e 14,32-35.
VIII Sved. 310.
Sunce zalazi u 17 40
Sunce zalazi u 17 41
VIII Sved. 311.
Pri~e 15,1-6.
VIII Sved. 312.
Pri~e 15,7-12.
Pri~e 15,13-18.
VIII Sved. 313.
Pri~e 15,19-23.
VIII Sved. 314.
Pri~e 15,24-29.
VIII Sved. 315.
Sunce zalazi u 17 49
Sunce zalazi u 17 50
Pri~e 15,30-33.
VIII Sved. 316.
VIII Sved. 317.
Pri~e 16,1-9.
Pri~e 16,10-17.
VIII Sved. 318.
Pri~e 16,18-23.
VIII Sved. 319.
Pri~e 16,24-32.
VIII Sved. 320.
Sunce zalazi u 17 58
Sunce zalazi u 17 59
VIII Sved. 321.
Pri~e 55,1-5.
VIII Sved. 322.
Pri~e 56,6-12.
Pri~e 17,13-19.
VIII Sved. 323.
VIII Sved. 324.
Pri~e 13,9-14.
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Дарови прве суботе

2. јануар
Дар прве суботе за
мисионски центар
Јужнопацифичке уније
(страна 4)

6. фебруар

Дар прве суботе за
Северни Киву, ДР
Конго (страна 30)

6. март
Дар прве суботе за
за унесрећене широм
света (страна 51)
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