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Година XCVII Број 3
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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Додека учениците од Саботната школа ширум светот продолжуваат да го 
изучуваат вториот дел од Делата на апостолите, има многу причина зошто треба 
да бидеме благодарни. Светиот Дух ни е достапен исто како што и бил достапен 
на раната црква - и тој ќе се излее без мерка.

„Треба ли да бидеме помалку срдечни од апостолите? Зар нема преку жива вера 
да бараме да се исполнат ветувањата кои ги поттикнале длабините на нивните 
битија да Му се обратат на Господа Исуса, барајќи исполнување на Неговите 
зборови: ‘Барајте и ќе добиете?’ (Јован 16:24)...

Како што учениците, исполнети со силата на Духот, излегле да го проповедаат 
евангелието, така и Божјите слуги треба да излезат денес. Исполнети со несебична 
желба да им ја пренесат пораката на милост на оние кои се наоѓаат во мракот на 
заблудата и неверувањето, ние треба да се зафатиме за Господовото дело. Тој ни 
одредил работа која треба да ја завршиме во соработка со Него, и Тој ќе влијае 
на срцата на неверниците да го спроведат Неговото дело во далечните региони. 
Веќе многумина го примаат Светиот Дух и безживотната рамнодушност веќе не 
го попречува патот. 

Зошто е запишана историјата на делото на учениците, кои работеле со света 
ревност, исполнети и вдахновени од Светиот Дух, ако не за Господовиот народ да 
црпи вдахновение од тие записи и посрдечно да се залага за Него? Исто така многу 
е важно, а и повеќе од тоа, Господ денес да го стори за Својот народ она што го 
правел за него во минатото. Секој член на црквата мора денес да го прави она што 
тогаш го правеле апостолите. И ние треба да работиме со многу поголема ревност. 
Светиот Дух мора повеќе да учествува во нашата работа, бидејќи сè поголемото 
беззаконие бара поодлучен повик на покајание. 

Секого кого го осветлува светлината на сегашната вистина мора да чувствува 
сожалување кон оние кои се во темнина. Секој верник мора да шири јасни, блескави 
зраци. Господ сака да изврши дело слично на она кое го извршил преку Своите 
овластени весници по денот на Педесетница. Зар денес, кога е близу крајот на 
сите нешта, ревноста на црквата не треба да ја надмине ревноста на раната црква? 
Ревноста за Божјата слава ги поттикнала учениците со голема сила да сведочат за 
вистината. Зар таа ревност не треба да запали во нашите срца пламен на копнеж 
да ја објавуваме сторијата за Откупителната љубов, за Христа и тоа распнатиот? 
Зар не треба Божјата сила уште помоќно да се открие денес, отколку во времето 
на апостолите?“ – 7. Сведоштво, 32,33. 

„Работете, браќа, работете додека ви се дава прилика за тоа, додека трае денот. 
Работете „зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи” (Јован 9:4). Вие 
не сфаќате колку брзо ќе дојде таа ноќ. Сега имате можност, искористете ја“. – 5. 
Сведоштво, 732. 

Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 3. јули 2021. 

Дар во првата сабота за црква и 
црковно училиште во Dibrugarh, 

Assam, Индија    
Пораката на Реформацијата дошла во 

североисточниот регион на Индија во 1980-
тите години кога братот Д. Сурешкумар 
им служел на луѓето во оваа област. Со 
Божја милост, сè уште имаме браќа во 
најсеверниот дел на Dibrugarh, град делумно 
познат по својата нафтената индустрија, што 
исто така се наоѓа во рамките на огромната 
заедница на плантажи со чај каде живеат и 
работат разни локални племиња. 

Dibrugarh се наоѓа во државата Assam, која е јужно од источните Хималаи 
покрај долините на реките Brahmaputra и Barak. Државата зафаќа површина од 
78.438 км2, и се граничи со Бутан и Arunachal Pradesh на север, Nagaland и Ma-
nipur на исток, Meghalaya, Tripura, Mizoram и Бангладеш на југ и Западен Бенгал 
на запад преку коридорот Siliguri, 22 километри долг и тесен дел од земјата што 
ја поврзува со остатокот од Индија. 

Assam е една од најнаселените области во светот и во моментот живеат 
приближно 31 милион луѓе, што претставува зголемување за скоро 17% во 
последните 10 години. Според пописот од 2011. година, 61,47% од жителите 
се хиндуси, 34,22% се муслимани и 3,7% се христијанско малцинство. Потоа 
следуваат другите религии, вклучувајќи ги џианизмот (0,1%), будизмот (0,2%), 
сикизам (0,1%) и анимизам. Официјален и најзастапен јазик е асамскиот, а по 
него следува бенгалскиот.  

Заедницата на работниците на плантажите со чаеви се проценува на 
околу 6,5 милиони луѓе, од кои се проценува дека околу 4 милиони живеат во 
станбени населби изградени во рамките на 799 чајни имоти, кои се простираат 
низ регионите за одгледување чај ширум Assam. Останатите 2,5 милиони 
луѓе живеат во околните села. Тие не припаѓаат на една етничка група, туку се 
состојат од различни етнички групи кои зборуваат десетици јазици со одредено 
асамско влијание и припаѓаат на различни култури. 

Наша цел е да го промовираме вечното евангелие тука со градење на црква 
и црковно училиште во Dibrugarh. Овој споменик на Господ треба да претставува 
сјајна светлина за овој регион, така што ни е потребна вашата помош. Затоа од 
срце апелираме до сите наши браќа, сестри и млади дарежливо да даруваат 
средства за овој проект, „па во сè да се збогатите за секаква дарежливост, 
која преку нас предизвикува благодарност кон Бога“ (2. Коринтјаните 9:11). 
За вашата љубезна помош ви изразуваме  голема благодарност и ви праќаме 
срдечни поздрави

Вашите браќа и сестри од Dibrugarh
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 1. лекција        Сабота, 3. јули 2021.

Неволји и надеж
„Тие ги зацврстуваа душите на учениците и, храбрејќи ги да бидат 

истрајни во верата, ги учеа дека во царството Божјо треба да влеземе 
преку многу маки” (Дела 14:22).

„(Павле) не пропуштал ниту една прилика да зборува за Спасителот 
или да им помогне на оние што биле во некоја неволја. Одел од 
место до место, проповедајќи го евангелието за Христа и основајќи 
цркви“. – Делата на апостолите, 367. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Делата на апостолите, 180-187. 
Недела                27. јуни

1. РЕЗУЛТАТ НА ВЕРАТА
а. Откако Христовите ученици биле принудени да побегнат од 

Иконија заради верско прогонство, со што се сретнале во 
Листра? Дела 14:8.

_______________________________________________________________________ 

„Мораме секогаш да бидеме подготвени да им помогнеме на 
оние на кои им е потребна помош и да ги олесниме страдањата на 
оние кои се во неволја“. –  6. Сведоштво, 360.

б. Додека човекот го слушал Павле како зборува, што разбрал 
апостолот за него – и што се случило како последица на тоа? 
Дела 14:9,10.

„Еднаш, додека така му зборувал на народот за Христовото 
дело како исцелител на болните и жалосните, Павле меѓу своите 
слушатели забележал еден сакат човек кој втренчено гледал во 
него, ги слушал неговите зборови и очигледно верувал во нив. Павле 
во срцето почувствувал сожалување кон тој унесреќен човек и во 
него препознал лице кое ‘верува дека ќе оздрави’. Во присуство на 
мноштво идолопоклоници, Павле му наредил на немоќниот сакат 
човек да стане и цврсто да застане на своите нозе. До тогаш овој 
маченик можел само да седи, но сега, истиот миг тој ја послушал 
заповедта на Павле и станал на нозе, првпат во својот живот. Силата 
дошла заедно со напорот на верата“. – Делата на апостолите, 
181..
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Понеделник             28. јуни
 

2. СЕТА СЛАВА МУ ПРИПАЃА НА БОГА
а. Како реагирале жителите на Листра на чудото што го виделе?  

Дела 14:11-13.
_______________________________________________________________________ 

„А толпата, кога виде што направи Павле, го подигна својот глас 
велејќи на ликаонски: ‘Боговите станаа како луѓе и слегоа при нас!’ 
Тие зборови биле сообразени со една нивна традиција според која 
се верувало дека боговите понекогаш доаѓаат на земјата. На Варнава, 
поради неговата достоинствена појава и однесување, како и поради 
благоста и добрината што се гледале на неговото лице, го нарекле 
Јупитер, татко на боговите. За Павле верувале дека е Меркур ‘зашто тој 
беше главниот говорник’, бидејќи бил сериозен, делотворен и речит во 
опомените и поуките. –  Делата на апостолите, 181.
б. Што открива дека апостолите биле цврсто решени да му ја дадат 

целата слава на Христа? Дела 14:14-18.
_______________________________________________________________________ 

„Со желба да ја покажат својата благодарност, жителите на Листра го 
наговориле свештеникот на Јупитера на апостолите да им укаже чест и 
тој ‘доведе бикови и донесе јунци пред портите и, заедно со народот, 
сакаше да принесе жртва’. Павле и Варнава, кои штотуку се повлекле за 
малку да си починат, не знаеле за тие подготовки. Но набргу нивното 
внимание го привлекле звуците на музиката и одушевените повици на 
големата маса луѓе што дошле пред куќата каде што отседнале.

Кога апостолите сфатиле која е вистинската причина за таа масовна 
посета и за таа возбуда, ‘ги раскинаа своите облеки и се втурнаа меѓу 
народот’ со надеж дека ќе го спречат нивниот потфат... И покрај тоа 
што апостолите енергично тврделе дека немаат божествено потекло, 
и покрај напорите на Павле мислите на собраните да ги насочи кон 
вистинскиот Бог како единствено Суштество достојно за обожавање, 
речиси било неможно да се одвратат тие незнабошци од нивната 
намера да принесат жртва. Нивното убедување дека овие луѓе 
навистина се богови било толку цврсто, а одушевувањето толку големо, 
што во никој случај не сакале да ја признаат грешката... 

Тие отстапиле од својата намера дури по подолго уверување и 
внимателно објаснување на Павле за тоа од што се состои нивната 
мисија како претставници на небесниот Бог и на неговиот Син, големиот 
Исцелител“. –  Делата на апостолите, 181,182.
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Вторник              29. јуни

3. ВОЗНЕМИРЕНИ ОД СТРАНА НА ЗЛОНАМЕРНИ  
ГЛАСИНИ

а. Објаснете што ги спречило луѓето во Листра да го прифатат 
евангелието и како се сменил нивниот став. Дела 14:19.

„Противниците на Евреите од Антиохија, со помош на чие влијание 
апостолите биле протерани од овој регион, се обединиле со некои 
Евреи од Иконија и тргнале по стапките на апостолите. Чудото 
извршено врз сакатиот, и неговото влијание врз оние што биле 
сведоци на тоа, ја разгорело нивната завист и ги натерало да одат 
на местото на делувањето на апостолите и лажно да сведочат за тоа 
дело. Тие негирале дека Бог има некакво учество во тоа и тврделе 
дека тоа чудо е направено преку демоните на кои им служеле овие 
луѓе.

Истата група претходно го обвинувала Спасителот дека изгонувал 
демони преку моќта на кнезот на демоните; тие го осудиле како 
измамник; и сега го покажале истиот неразумен гнев кон Неговите 
апостоли. Со помош на лаги, тие ги инспирирале луѓето во Листра 
со горчина на духот, со кој и самите биле водени. Тие тврделе дека 
биле темелно запознаени со историјата и верата на Павле и Варнава 
и толку погрешно ги претставиле нивните карактери и дела, така што 
овие незнабошци, кои биле подготвени да ги обожаваат апостолите 
како божествени суштества, сега ги сметале за полоши од убијците и 
сметале дека секој што ќе ги отстрани од светот ќе му направи добра 
услуга на Бога и на човештвото“. – Sketches From the Life of Paul, p. 59.

„Основните поими за вистинитиот Бог, стравопочитувањето и честа 
што Му ја должат луѓето, биле втиснати во нивните умови; но додека тие 
сѐ уште го слушале Павле, сатаната ги поттикнувал необратените Евреи 
од другите градови да одат по нив, настојувајќи да го уништат доброто 
дело направено преку него... Чудењето и восхитот кај народот сега се 
претвориле во омраза “. – Рани списи, 203. 

„Разочарани со тоа што им било оневозможено на апостолите да им 
принесат жртва, жителите на Листра веќе биле подготвени против Павле 
и Варнава да се нафрлат исто толку страстно како што ги поздравиле 
како богови. Подбуцнувани од страна на Евреите, тие решиле против 
апостолите да применат насилство. Евреите барале да не му се дозволи 
на Павле да зборува, тврдејќи дека тој, ако му се даде таква можност, ќе 
успее речиси да го маѓепса народот. 

Убиствените намери на непријателите на евангелието набргу биле 
спроведени во дело. Следејќи го ова лошо влијание, жителите на Листра 
паднале во вистински сатански бес, па го фатиле Павле и без милост 
почнале да го каменуваат“. – Делата на апостолите, 183,184.
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Среда               30. јуни

4. ЧУДЕСНО ОХРАБРЕНИ 
а. Што Исус му прорекол на Својот народ однапред, и што може 

да се види од начинот на кој жителите на Листра се свртеле 
против Павле? Јован 16:1-3, 4 (прв дел).

_______________________________________________________________________ 

„Оние кои веруваат и ги проповедаат вистините на Божјата Реч 
во овие последни денови се соочуваат со сличен отпор (како Павле 
во Листра) од страна на непринципиелни луѓе кои не сакаат да ја 
прифатат вистината, и не се двоумат да ја извртуваат, па дури и 
да шират најсрамни лаги, за да го уништат влијанието и попречат 
патот на оние што Бог ги испратил со порака да го предупредат 
светот. Додека едната група измислува и шири лаги, другата група 
е толку заслепена од заблудите на сатаната што ги прима како 
зборови на вистината. Тие паѓаат во стапиците на најголемиот 
непријател, додека себеси си ласкаат дека се деца Божји. ‘И затоа 
Бог ќе им испрати сила на заблуда за да поверуваат на лагата, та 
да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа 
неправдата’“. – Sketches From the Life of Paul, p. 60.

б. Како Господ чудесно го зајакнал Павле – телесно и духовно – 
во неговото исклучително болно искушение во Листра? Дела 
14:20,21 (прв  дел). Како Тој, исто така, преку апостол Павле ги 
зајакнал и тамошните нови верници?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„Во тој мрачен час на искушение, малобројните верници во 
Листра, на кои Павле и Варнава им помогнале да ја прифатат 
верата во Исуса, останале предани и верни. Неразумното 
противење и свирепите прогони уште повеќе ја зацврстиле верата 
на тие предани браќа. Иако самите изложени на опасност, на 
омаловажување и презир, тие покажале верност, собирајќи се со 
тага и болка околу телото на Павле, мислејќи дека е мртов. 

Меѓутоа, колку силно се изненадиле кога апостолот, опкружен 
со нивното болно липање, наеднаш ја подигнал главата и застанал 
на нозе со фалба за Бога на усните. Ова неочекувано враќање 
во живот на Божјиот слуга за верните се чинело како некакво 
Божјо чудо и тие го примиле како небесна потврда на нивната 
новопримена вера. Се радувале со неискажлива радост и го 
славеле Бога со обновена вера“. – Делата на апостолите, 184.
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Четврток            1. јули

5. ГРИЖА ЗА ВЕРНИЦИТЕ
а.  На кој начин е откриен Павловиот дух на простување? Дела 

14:21 (последен дел), 22.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Павле и Варнава не сакале да почнат да работат на некое 
друго место пред да ги зацврстат во верата обратениците кои 
биле присилени да ги остават сами извесно време во градовите 
каде што неодамна работеле. И така, и покрај опасностите, ‘се 
вратија во Листра, Иконија и Антиохија; ги закрепнуваа душите 
на учениците и ги поттикнуваа да бидат постојани во верата’“. – 
Делата на апостолите, 185.

б.  Што можеме да научиме од начинот на кој апостолите 
работеле? Дела 14:23-28.

„Верниците во секое ново место, кои со негова помош 
го прифатиле Христа како Спасител, во погоден миг биле 
организирани во локална месна црква. Тоа се правело дури и во 
случај кога имало само неколку верници. Така христијаните се 
учеле да си се помагаат едни со други, имајќи го на ум ветувањето: 
‘Зашто каде се двајца или тројца собрани во Мое име, таму сум и 
Јас среде нив’ (Матеј 18:20). Павле никогаш не ги заборавил тие 
организирани цркви. Грижата за нив претставувала сè потешко 
бреме што го притискало неговиот дух. Колку и да била малечка 
некоја група, сепак таа претставувала предмет на негова постојана 
грижа. Нежно бдеел токму над тие помали групи, свесен дека ним 
им е потребно поголемо внимание со цел верниците добро да се 
утврдат во вистината и да научат несебично и сесрдно да работат 
за луѓето околу себе“. – Делата на апостолите, 185,186.

Петок               2. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто на човекот немоќен во нозете му било овозможено да оди?
2. Како реагирале учениците кога жителите на Листра сакале да ги 

обожаваат? 
3. Опишете ја тактиката која непријателот ја користел за да го спречи 

Божјото дело во Листра?
4. Зошто можам да се охрабрам од начинот на кој Павле се справувал 

со своите искушенија во Листра?
5. Објаснете ја вредноста на малите цркви во Божји очи? 



10 Библиски лекции, Јули - Септември 2021

 2. лекција           Сабота, 10. јули 2021. 

Појаснување на доктрините
„Браќа, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, 

сите вие да зборувате исто, и меѓу вас да нема раздори, туку да 
бидете совршено соединети во еден ум и во исто мислење” (1. 
Коринтјаните 1:10).

„Браќата треба да се почитуваат едни со други, да се советуваат 
заедно и да се молат заедно сè додека не дојде до единство меѓу 
нив“. – The Review and Herald, December 15, 1885.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:           Делата на апостолите, 188-197.
                          Testimonies to Ministers, pp. 426–443.
. 

Недела                 4. јули

1. РАЗЛИЧНИ ИДЕИ
а. Каква идеја ширеле некои луѓе од Јудеја меѓу христијаните и 

зошто тоа предизвикало раздор? Дела 15:1; Тит 1:10,11.
_______________________________________________________________________ 

„Во деновите на Павле имало луѓе кои постојано се задржувале 
на прашањето за обрежување, изнесувајќи докази од Библијата 
кои ја потврдувале обврската на овој обред за Евреите; но тоа 
учење станало безначајно во времето на Павле; бидејќи Христос 
веќе умрел на крстот на Голгота и обрежувањето на телото немало 
веќе никаква дополнителна вредност.

Симболичната служба и церемониите поврзани за неа 
биле укинати на крстот. Оној кој го претставувал вистинското, 
несимболично Јагне Божјо, веќе бил жртвуван за грешниот човек 
и сенката се изгубила во стварноста. Павле се обидувал да ги 
насочи умовите на луѓето кон големата вистина од своето време; 
но оние кои тврделе дека се следбеници на Христа, биле целосно 
вовлечени во учењето на еврејската традиција и обврската да бидат 
обрежани“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 
6, p. 1061.

„Овие учители, поборници на еврејството, со голема 
самоувереност и со сигурност тврделе дека човек, за да се 
спаси, мора да биде обрежан и да ги исполнува сите прописи на 
церемонијалниот закон“. – Делата на апостолите, 188.
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Понеделник             5. јули 
2. ПОТРЕБА ДА ГО ПРОШИРИМЕ РАЗБИРАЊЕТО 
а. Што било потребно за да се обезбеди хармонија со 

обрежувањето и церемонијалниот закон кои укажувале на 
Христовото прво доаѓање како Јагне Божјо? 1. Коринтјаните 
1:10; Дела 15:2.

_______________________________________________________________________ 

б. Какви вести биле во можност да донесат учениците од 
Антиохија? Дела 15:3,4.

_______________________________________________________________________ 

„Откако пристигнале во Ерусалим, делегатите од Антиохија го 
известиле црковниот собор за успехот на нивната служба и забуната 
што произлегла од некои фарисеи кои биле обратени, велејќи дека 
обратениците од паганството треба да бидат обрежани и да ги 
држат Мојсеевите прописи за да бидат спасени”. – Sketches From the 
Life of Paul, p. 64.

в. Дури и откако го слушнале исполнувањето на пророштвото 
за обратувањето на незнабошците, на што некои фарисејски 
верници сè уште инсистирале, и зошто? Дела 15:5? 

„Општо земено, обратените Евреи не биле наклонети да 
напредуваат толку бргу колку што им го отворало патот Божјото 
провидение. Резултатот на работата на апостолите меѓу 
незнабошците јасно покажал дека обратениците од тие народи 
бројно ќе ги надмине обратениците од еврејско потекло. Евреите 
се плашеле дека, ако не се постават ограничувањата и обредите на 
нивните закони како задолжителен услов за прием на незнабошците 
во членство на црквата, националната еврејска особеност со која до 
тогаш се изделувале и се разликувале од сите народи, конечно сосем 
ќе исчезне меѓу оние што ја прифатиле пораката на евангелието”. – 
Делата на апостолите, 189.

„Евреите се гордееле со своите од Бога воспоставени служби;  и 
дошле до заклучок дека штом Бог еднаш го опредедил еврејскиот 
начин на богослужение, невозможно е некогаш да дозволи било 
каква промена од нивните прописи. Одлучиле дека христијанството 
треба да се поврзе со еврејските закони и церемонии. Биле бавни во 
целост да откријат што е укинато со Христовата смрт и да разберат 
дека сите нивни жртвени приноси само укажувале на смртта на 
Божјиот Син, каде типот е заменет со антитипот, правејќи ги на тој 
начин бескорисни божествените назначени церемонии и жртви на 
еврејската религија”. – Sketches From the Life of Paul, p. 64,65.
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Вторник             6. јули

3. БОРБА ЗА ЕДИНСТВО
а. Што сторила христијанската делегација во врска со нивното 

несогласување, и зошто е ова важно за сите нас? Римјаните 
15:5,6; Дела 15:6.

_______________________________________________________________________

„Господ во Својата реч ни дал одредени и јасни поуки. Ако им се 
покоруваме, ќе ја сочуваме слогата и единството во црквата. Браќа 
и сестри, ќе сакате ли да им се покорите на тие вдахновени поуки? 
Дали се трудите да ја исполните Христовата молитва Неговите 
ученици да бидат едно?“. – 5. Сведоштво, 248.
б. Што можеле Петар, Варнава и Павле да посведочат за доказите 

за делувањето на Светиот Дух меѓу незнабошците? Дела 15:7-
12.

_______________________________________________________________________ 

„Секоја душа, спасена во старозаветниот период, била спасена 
од Христос, исто така како што се спасуваме и ние денес“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1061.

в. Наведете еден фактор кој претставувал вистински предизвик 
за постигнување на целосна хармонија меѓу новообратените 
Евреи и неевреите. Римјаните 14:19-21.

„Незнабошците биле навикнати да јадат месо од задавени 
животни, додека Евреите добиле Божји упатства во врска со 
храната што треба да ја користат. Тие се држеле до тоа дека, при 
колење на животните, крвта треба да истече од телото, инаку 
тоа месо се сметало за нездраво. Бог им ги дал овие прописи на 
Евреите за да го сочува нивното здравје и сила. Евреите сметале 
дека е грешно да се користи крвта како прехранбен производ. Тие 
верувале дека крвта претставува живот, и дека крвопролевањето 
било последица на гревот.

Незнабошците, спротивно на тоа, ја собирале крвта која течела од 
жртвата и ја пиеле или ја користеле во подготовка на нивната храна. 
Евреите не можеле да ги менуваат обичаите што ги почитувале 
толку долго и кои ги усвоиле под специјални Божји упатства. Затоа, 
како што тогаш стоеле работите, ако Евреин и незнабожец дојдат 
да јадат на иста трпеза, првиот ќе биде шокиран и револтиран од 
навиките и однесувањето на вториот“. – Sketches From the Life of 
Paul, pp. 65, 66.
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Среда             7. јули

4. ПОСТИГНУВАЊЕ НА ДОГОВОР
а. Освен идејата за крвта како храна, кои други пагански навики 

предизвикале разумна загриженост кај новообратените Евреи? 1. 
Коринтјаните 8:9-13; 6:18 

„Голем дел од новообратените незнабошци живееле меѓу неуки 
и суеверни луѓе, кои честопати им принесувале жртви на идолите. 
Свештениците на ова паганско обожавање се занимавале со широка 
трговија со месото на жртвуваните животни што доаѓало во нивни 
раце, а Евреите се плашеле дека новообратените незнабошци ќе го 
осквернат христијанството со купување на месо кое било жртвувано 
на идоли, и со тоа исто така во извесна мерка се плашеле дека ги 
одобруваат идолопоклоничките обичаи... 

Незнабошците, а особено Грците, биле крајно развратни и постоела 
опасност некои од нив, кои не биле обратени во срцето, и покрај 
тоа што исповедале вера, да продолжат со своите лоши практики. 
Христијаните од еврејско потекло не можеле да го толерираат 
неморалот, кој незнабошците не го сметале ниту за некаков престап“. 
– Делата на апостолите, 191,192.

„Живееме во време на разврат, кога и младите и старите се храбри 
во гревот. Ако нашата младина не биде под света заштита, ако не е 
втемелена на цврсти начела, ако не посветуваат поголемо внимание 
при изборот на нивни соработници и литературата што го храни умот, 
таа ќе биде изложена на влијанието на општеството чијшто морал 
е исто толку расипан како што бил моралот на луѓето во Содом“. – 
Messages to Young People, p. 85.

„Сите блудници ќе бидат надвор од Божјиот град“. – Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, p. 431.
б. Какво избалансирано решение препорачал Јаков? Дела 15:13,19,20.

„Се чини дека во овој случај, Јаков бил избран да го реши прашањето 
пред советот. Тој пресудил дека церемонијалниот закон, а особено 
уредбата за обрежување, да не им се наметнува на кој било начин на 
незнабошците, па дури ниту да им се препорачува. Јаков се обидел 
да ги убеди своите браќа дека незнабошците, свртувајќи се кон 
Бога од идолопоклонството, направиле голема промена во нивната 
вера; и дека мора да се внимава нивниот ум да не се вознемирува 
со збунувачки и сомнителни прашања, за да не се обесхрабрат да го 
следат Христа.

Сепак, незнабошците не требало да се однесуваат на начин кој 
е во спротивност со ставовите на нивните еврејски браќа... Од нив 
се барало да ги чуваат Божјите заповеди и да водат свет живот”. – 
Sketches From the Life of Paul, p. 69.
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Четврток           8. јули

5. ОБЕДИНЕТИ ВО СЕГАШНАТА ВИСТИНА
а.  Која резолуција била одобрена од делегацијата на христијанските 

верници? Дела 15:22,23,28-31.

б.  Што треба да сфатиме кога ќе видиме дека сè уште имало 
луѓе кои биле незадоволни од конечната пресуда во врска со 
церемонијалните обреди кои веќе биле исполнети во Христовата 
жртва? Галатјаните 6:12-15; 5:6.

„Не била повикана целата христијанска црква со гласање да се 
изјасни за тоа прашање. ‘Апостолите и старешините’, влијателните, 
совесните луѓе, донеле и објавиле одлука која потоа без одлагање ја 
прифатиле сите христијански цркви. Сепак, не биле сите задоволни 
со оваа одлука; се формирала група од славољубиви и самоуверени 
браќа кои не се согласиле со тоа. Тие луѓе на сопствена одговорност 
речиси ѝ се наметнале на црквата. Во голема мера биле наклонети 
кон мрморење, кон изнаоѓање на грешки, секогаш предлагале нови 
планови и настојувале да го поткопаат делото на оние луѓе што ги 
одредил Бог да го проповедаат евангелието. Црквата уште од почеток 
наидувала на вакви препреки и ќе наидува сè до крај“. – Делата на 
апостолите, 196,197.

„Церемонијалниот закон, даден од Бог преку Мојсеј, со своите 
жртви и уредби, требало да биде задолжителен за Евреите сè 
додека симболот не нашол остварување во стварноста, во смртта 
на Христос како Јагне Божјо, кое ги зеде гревовите на светот. Тогаш 
сите обредни жртви и служби морале да бидат укинати“. – The 
Review and Herald, September 27, 1881.

„Продолжувањето на овие обреди (на церемонијалниот закон) 
би било навреда за Јехова“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 5, p. 1140.

Петок              9. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кој непотребен јарем се обиделе некои рани христијани да им го 

наметнат на сите. 
2. На кои начини можам да бидам во опасност да негувам фарисејски 

став?
3. Зошто било корисно апостолите и старешините да се соберат да 

разговараат? 
4.  Блудот е широко распространет денес, но што треба да каже црквата 

за тоа?
5.  Зошто не треба да ме зачуди фактот дека и денес постојат 

неистомисленици?
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3. лекција          Сабота, 17. јули 2021.

Водени од Светиот Дух
„Преку ноќта Павле имаше видение: стоеше пред него еден човек, 

Македонец, кој го молеше и му велеше: ‘Дојди во Македонија и 
помогни ни’“ (Дела 16:9).

„Македонскиот повик доаѓа од сите страни“. – 5. Сведоштво, 86.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                   Делата на апостолите, 201-213.
                 9. Сведоштво, 43-48.

Недела                11. јули

1. СОЧУВСТВО КОЕ ЗАЈАКНУВА 
а. Што направиле Павле и Варнава по делегацијата, и зошто 

се разделиле? Дела 15:35-39. Што можеме да научиме од 
начинот на кој довербата на Варнава му помогнала на Јован 
Марко? 2. Тимотеј 4:11.

_______________________________________________________________________

„Тој (Павле) не бил наклонет да ја оправда слабоста на Марко 
што ја покажал кога го напуштил делото поради безбедноста и 
удобноста на домашниот живот. Сметал дека човек со толку малечка 
истрајност не е погоден за делото за кое се потребни трпение, 
самооткажување, храброст, преданост, вера и подготвеност да 
се жртвува дури и животот, ако е тоа потребно“. – Делата на 
апостолите, 202.

„Острата препирка помеѓу Павле и Варнава, слабостите и 
недостатоците на пророците и апостолите, сето тоа го разоткрива 
Светиот Дух кој го подига превезот на тајната од човечкото срце. 
Пред нас се отворени животите на многумина верници со сите 
нивни недостатоци и лудости, за тоа да послужи како опомена и 
поука на сите идни генерации. Ако биле без никакви недостатоци, 
тие би биле повеќе од луѓе, и ние во својата грешност очајно 
би се сомневале дека некогаш ќе се воздигнеме на такво ниво 
на совршеност. Но гледајќи како тие се бореле и паѓале, како 
повторно станувале и со Божја благодат стекнувале победа, и ние 
стануваме охрабрени да ја продолжиме борбата во совладување 
на препреките кои нашата изопачена природа ни ги става на 
патот“. – 4. Сведоштво, 12.
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Понеделник            12. јули

2. ПАВЛЕ И ТИМОТЕЈ
а. Каде отишол потоа Павле, и кој бил вдахновен од неговата вера 

порано во Листра? Дела 15:40,41; 16:1,2.

„Меѓу оние што се обратиле во Листра и биле очевидци на 
Павловите страдања се наоѓал и еден човек кој подоцна станал 
истакнат работник за Христа и со апостолите ги делел искушенијата 
и радоста на мисионерската служба во тешко пристапните предели. 
Тоа бил младиот Тимотеј. Кога Павле го извле¬кле од градот, тој 
млад човек се наоѓал меѓу оние кои стоеле околу неговото навидум 
безживотно тело и кои виделе како се крева сиот во рани и облеан 
во крв, но со фалба на своите усни затоа што му било дозволено да 
страда за Христа“. – Делата на апостолите, 184.

б. Каков план имал Павле, и какви резултати тоа донело? Дела 
16:3-5.

„Кога Тимотеј бил малку повеќе од момче, Павле го зел со себе 
како сопатник во работата. Оние, што го учеле Тимотеј во неговото 
детство, биле наградени кога виделе како синот на нивната грижа 
е поврзан во тесна заедница со големиот апостол.

Павле го сакал Тимотеј, затоа што Тимотеј го сакал Бога. Неговото 
интелигентно познавање на практичната побожност и вистината 
му овозможиле да се истакне и да има влијание. Побожноста и 
влијанието на неговиот домашен живот не биле вообичаен начин 
на надворешно љубезно однесување, туку производ на чисти, 
разумни и нерасипани чувства. Моралното влијание на неговиот 
дом било значајно, не непостојано, импулсивно или променливо. 
Божјата Реч била правило со кое се раководел Тимотеј... Неговите 
домашни учители соработувале со Бога во воспитувањето на ова 
младо момче да го носи товарот на одговорностите кој морал да 
го прифати уште од рана возраст“. – The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 7, p. 918.

„Преку Христовата благодат апостолите станале она што биле. 
Со искрена посветеност и понизна, сесрдна молитва тие стапиле 
во тесна заедница со Него. Седнале заедно со Него на небесните 
места. Ја сфатиле сета големина на долгот што Му го должат. Со 
сесрдна и истрајна молитва, тие се здобиле со дарот на Светиот Дух 
и тргнале, исполнети со бреме за да спасуваат души, ревно да ги 
прошируваат победите на крстот. Благодарение на нивниот труд, 
многу души биле изведени од мрак во светлина и биле основани 
многу цркви“. – 7. Сведоштво, 32.



Библиски лекции, Јули - Септември  2021 17

Вторник            13. јули

3. ОДГОВОРЕТЕ НА ПОВИКОТ
а. Гледајќи како Светиот Дух постојано ги водел апостолите, што 

треба да разгледа секој верник трезвено и со молитва? Дела 
16:6-10.

„Живееме во најсвечено време. На нас почиваат важни 
одговорности. Се отвораат нови полиња за нашата работа, а 
македонскиот повик доаѓа од сите страни. ‘Дојди... и помогни ни’. 
Некои молат барем еден ден да поминеме во работа со нив, ако 
не може повеќе. Божјите ангели ги подготвуваат ушите да слушаат, 
а срцата да ја примат предупредувачката порака. Меѓу нас живеат 
искрени души кои сè уште не ги слушнале причините за нашата 
вера. Луѓето умираат поради недостаток на знаење. Не се прави 
ниту стоти дел од она што може да се направи за да се пренесе 
пораката на третиот ангел. Постојат луѓе кои ќе бидат одговорни за 
душите кои никогаш не ја чуле вистината“. – The Review and Herald, 
October 22, 1914.

„Во близина на нашите врати, како и во странски земји, 
постојат полиња што созреваат за жетва. Господ сега ги повикува 
волонтерите. Излезете, работници за Бога, носете го драгоценото 
семе плачејќи; бидејќи несомнено ќе се вратите со радост, носејќи 
ги своите снопови со себе. Вашите молитви и солзи мораат да 
ги пратат вашите напори, за да не можат несветите црти на 
вашиот карактер да го извалкаат светото Божјо дело. Помалку се 
потпирајте на она што можете да го направите, дури и со вашите 
најдобри напори, а повеќе на она што Бог може да го направи за 
вас во секој обид да се прослави Неговото име”. – The Review and 
Herald, December 15, 1885.

„Македонскиот повик допира од сите страни. Треба ли луѓето 
да одат ‘по прописи’ за да видат дали ќе им биде дозволено 
да работат, или ќе излезат и ќе работат најдобро што можат, во 
зависност од своите способности и помошта на Господ, почнувајќи 
скромно и создавајќи интерес за вистината на места каде што не е 
сторено ништо за да се пренесе предупредувачката порака?

Господ ги охрабрил оние кои почнале да работат за Него на 
сопствена одговорност, чувствувајќи во своето срце љубов кон 
душите подготвени да пропаднат. Вистинскиот мисионерски дух 
ќе им биде даден на оние кои искрено сакаат да го познаваат Бога 
и Исуса Христа, кого Тој го испратил. Бог живее и царува. Млади 
момци, излезете на местата во кои ве упатува Духот Господов. 
Работете со рацете за да можете да се издржувате, и кога ќе имате 
можност, проповедајте ја предупредувачката порака“. – Medical 
Ministry, p. 321.
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 Среда             14. јули

4. ПРИДОБИВАЊЕ НА ДУШИ ВО МАКЕДОНИЈА 
а. Каде бил главниот фокус на апостолите во Македонија? Дела 

16:11,12.

б. Опишете како дошло до првите обратувања во таа област, и 
што можеме да научиме од ова. Дела 16:13-15; Псалм 25:9.

„Вистинската кроткост го омекнува и го покорува срцето и му 
дава на разумот способност да ја вреже Речта. Таа ги води мислите 
во покорност кон Христа. Го отвора срцето за речта Божја, како 
што срцето на Лидија било отворено за зборовите на Павле“. – The 
Sanctified Life, p. 14.

„Лидија со радост ја прифатила вистината. Таа и нејзиниот дом се 
обратиле и се крстиле, па најсесрдно им понудила на апостолите да 
живеат во нејзината куќа како во свој дом“. – Делата на апостолите, 
212.

в. Објаснете ја ситуацијата во која некој дава вистинска изјава, 
но сепак нанесува штета на влијанието на Авторот на сета 
вистина. Дела 16:16,17.

„Оваа жена била посебно орудие во рацете на сатаната и со 
своето вражање им носела голема добивка на своите господари. Со 
својата дејност и влијание таа во значителна мера придонесувала за 
засилување на идолопоклонството. Сатаната знаел дека евангелието 
навлегува во неговото царство и затоа прибегнал кон ова средство 
за да го спречи Божјото дело, настојувајќи своите измамнички 
заклучоци да ги помеша со вистината што ја објавувале весниците 
на евангелската порака. Пофалните зборови што ги изговарала 
оваа жена претставувале навреда за делото на вистината, зашто ги 
одвлекувале мислите на народот од апостолското учење и фрлале 
сенка на зол глас врз евангелието, што мнозина наведувало да 
веруваат дека луѓето кои зборуваат исполнети со Божји дух и со Божја 
сила се инспирирани со истиот дух како и овој пратеник на сатаната“. 
– Делата на апостолите, 212.

г. Што бил принуден Павле да стори во нејзино име? Дела 16:18.

„Кога била ослободена од лошиот дух и кога ѝ е вратена здравата 
памет, оваа жена решила да стане Христов следбеник“. – Делата на 
апостолите, 213.
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Четврток           15. април

5. СТРАДАЊЕ СО ХРИСТОС
а. Кога гаталката била чудесно избавена од сатаната, и како 

непријателот го насочил својот гнев против Павле и Сила? 
Дела 16:19-22.

„(Господарите на жената) виделе дека дошол крајот на секоја 
нивна надеж за заработка од нејзините гатања и предвидувања, 
и дека ако им биде дозволено на апостолите да продолжат со 
својата работа, нивниот извор на приход наскоро ќе биде целосно 
прекинат“. – Sketches From the Life of Paul, p. 74.

„Во тој град и многу други заработувале пари со помош на 
измамувачките вештини на сатаната и тие луѓе, плашејќи се 
од влијанието на онаа Сила која можела наполно да ја прекине 
нивната работа, подигнале страшен вик против Божјите слуги... 

Исполнети со бес и горчина, мноштво луѓе станале против 
учениците. На слепата страст на џганот ѝ оделе на рака и 
поглаварите“. – Делата на апостолите, 213.

б. Опишете ја неверојатната суровост со која апостолите биле 
принудени да се справат, и нивната реакција. Дела 16:23-25.

„Апостолите биле оставени во мошне тешка состојба. Нивните 
расечени и крвави грбови биле во контакт со грубиот камен под, 
додека нивните нозе биле подигнати и цврсто врзани во окови. 
Во оваа неприродна положба тие многу страдале; но сепак тие 
не стенкале ниту се жалеле, туку разговарале еден со друг и 
меѓусебно се храбреле, и со благодарни срца го фалеле Бога што 
се нашле достојни да носат срам за Неговото драго име“. – Sketches 
From the Life of Paul, p. 75.

Петок              16. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кого можам да поддржам, како Варнава Марко?
2. Кого можам да го подготвам да носи товари, како што било 

направено со Тимотеј?
3. На кој начин можам да учествувам во одговорот на македонскиот 

повик денес?
4. Каде можам да најдам кротки души отворени за вистината како 

што била Лидија?
5. Зошто проучувањето на тешкото искуство на Павле и Сила е корисно 

за мене?
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4. лекција         Сабота, 31. јули 2021.

Слава во внатрешноста на 
ќелијата

„Не радувај се на мојата мака, непријателко моја! Иако сум 
паднат, јас ќе станам; макар што сум сега во мрак - Господ е мојата 
светлина” (Михеј 7:8)“. 

„Христос бил таму покрај нив (Павле и Сила), а светлината на Неговото 
присуство ја растерала темнината со славата на небесните дворови”. – 
¬Мисли од гората на благословите, 35.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Делата на апостолите, 214–220.

Недела               18. јули

1. СРЦЕ ЗАНЕСЕНО ОД ЉУБОВ
а. Кога Христос е во нашите срца, што ќе се случи ако сме 

затворени поради вистината? Михеј 7:8.

„Нашите непријатели можат да нè стават во затвор, но затворските 
ѕидовите не можат да ја прекинат комуникацијата помеѓу Христос и 
нашите душа. Оној што ја гледа секоја наша слабост, кој е запознаен со 
секое искушение, е над сите земни сили; и ангелите можат да дојдат кај 
нас во осамени ќелии, носејќи светлина и мир од небото. Затворот ќе 
биде како палата, бидејќи тука престојуваат богати со вера, а мрачните 
ѕидови ќе бидат осветлени со небесна светлина“. – Gospel Workers, p. 
424. [1892 edition.].

„Божјата слава навлегла преку ѕидовите на затворот, исполнувајќи 
ја со славни зраци на небесна светлина и најтемната ќелија. Неговите 
светци може да страдаат, но нивните страдања, како на апостолите во 
минатото, ќе придонесат во ширење на нивната вера, ќе придобијат 
души за Христа и ќе го прослават Неговото свето име“. – The Upward Look, 
p. 315.

„Господ знае сѐ за Своите верни слуги кои поради Него лежат во затвор 
или се прогонети на осамени и пусти острови. Тој ги теши со Своето 
присуство. Кога верникот заради вистината ќе се најде на обвинителна 
клупа и тоа пред неправедни судии, Христос стои покрај Него. Секое 
обвинување против него, паѓа на Христа. Христос повторно се осудува во 
лицето на ученикот. Кога некој од нив ќе се најде како затвореник меѓу 
затворските решетки, Христовата љубов го исполнува срцето со свет 
занес“. – Копнежот на вековите, 669.
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Понеделник            19. јули
 

2. ПОУКА ЗА НАС
а. Со оглед на однесувањето на Павле и Сила во затворот во Филипи, 

што треба да имаме во предвид? Филипјаните 2:14,15.
„Во најдлабоката темнина и самотијата на затворот (Павле и Сила)  

се тешеле еден со друг со зборови на молитва и му пееле похвални 
песни на Бога затоа што се удостоиле да поднесат срам за него. Нивните 
срца ги разведрувала длабока и сесрдна љубов кон делото на нивниот 
Откупител. Павле размислувал за прогонувањето на Христовите ученици 
во кое и самиот некогаш учествувал и сега се радувал што му се отвориле 
очите и срцето за да ја сфати и почувствува силата на возвишената 
вистина која некогаш ја презирал.  

Другите затвореници многу се зачудиле кога од најдолната темница 
слушнале молитви и пеење. Тие навикнале да слушаат само крикови и 
лелеци, клетви и пцости кои ја нарушувале ноќната тишина, но никогаш 
порано не чуле од таа мрачна ќелија добар збор на молитва и похвала. 
И стражарите и затворениците зачудено се прашале кои можат да бидат 
тие луѓе кои, иако настинати, гладни, жедни и измачени, сепак можат да 
се радуваат“. – Делата на апостолите, 213,214.

„Павле и Сила поднеле загуба на сè што имале. Биле сурово 
камшикувани и на најнемилосрден начин фрлени во влажна ќелија 
на дното на затворот, додека нозете во толку мачна положба им биле 
стегнати во направи за мачење. А дали поради тоа до ушите на чуварот 
допрел барем еден глас на нивно незадоволство или поплака? О, не? 
Низ тишината на ноќта од ќелијата се слушале само песни на радост 
и благодарност на Бога. Длабоката и сесрдна љубов на овие ученици 
според делото на својот Откупител им давала сила да страдаат поради 
тоа.

Доколку Божјата вистина го исполнува нашето срце, ги обзема нашите 
чувства и го контролира нашиот живот, и ние ќе се радуваме да страдаме 
и трпиме поради вистината. Ниту ѕидовите на затворот, ниту направите 
за мачење нема да можат да нè заплашат ниту да нè спречат во нашата 
голема задача. О, душо моја, појди на Голгота! Да обратиме внимание 
на понизноста на Божјиот Син во овој живот. Тој ‘бил човек на болката и 
запознаен со тагата’. Да размислуваме длабоко за понижувањето на кое 
се согласил, за Неговата агонија во Гетсиманија и ќе сфатиме што значи 
самооткажувањето. Ако страдаме поради сиромаштија и немаштија, да 
знаеме дека низ сето тоа минал и Христос - Височеството на небото. Но 
тој поднесувал сиромаштво поради нас. Му припаѓаме ли на сталежот на 
побогатите? - Тој бил најбогат. Но Тој се согласил за ние да се збогатиме 
со Неговото сиромаштво. Во Христа имаме најизразен пример на 
самооткажување... Но ние не правиме ниту дваесетти дел од она што би 
можеле да го направиме кога би биле будни“. – 3. Сведоштво, 406,407.



22 Библиски лекции, Јули - Септември 2021

Вторник           20. јули

3. СЕМОЌНИОТ ИНТЕРВЕНИРА
а. Кога Семоќниот ги слушал молитвите и пофалбите што се 

издигале од ќелијата на полноќ, што сторил Тој, и како ова 
може да ги охрабри верните души во последните денови од 
земната историја? Дела 16:26; Псалм 103:13,17-22.

„Павле и Сила Му упатувале молитви и пофални песни на Бога, и 
ангели биле пратени од небото за да ги ослободат. Земјата почнала 
да се тресе од чекорите на тие небесни весници, а вратата на ќелијата 
се отворила и заробениците можеле слободно да излезат”. – My Life 
Today, p. 20.

„Бидејќи декретот, издаден од разни христијански владетели против 
оние што ги држат Божјите заповеди ќе ги лиши од заштита на властите 
и ќе ги препушти во рацете на оние што сакаат да ги уништат, Божјиот 
народ ќе бега од градовите и селата... Но мнозина, од сите народи и 
сите сталежи, високи и ниски, богати и бедни, црни и бели, ќе бидат 
фрлени во најнеправедно и најсвирепо ропство. Возљубените од 
Бога ќе поминуваат тешки денови, врзани во синџири, зад затворски 
решетки, осудени на смрт, а некои во мрачни и одвратни ќелии, 
очевидно препуштени да умрат од глад. Ниедно уво не ќе сака да ги 
слушне нивните лелеци; ниту една човечка рака не ќе биде подготвена 
да им помогне.  

Дали Бог ќе го заборави Својот народ во овој час на искушение? 
Дали го заборавил верниот Ное кога претпотопниот свет бил погоден 
со казни? Дали го заборавил Лот кога од небото паднал оган да ги 
спали градовите во низината? Дали го заборавил Јосиф, опкружен со 
идолопоклоници во Египет? Дали го заборавил Илија кога Језавела му 
се заканила со судбината на Вааловите пророци? Дали го заборавил 
Еремија во мрачната и страшна јама? Дали ги заборавил трите храбри 
момчиња во огнената печка? Или Даниел во лавовската јама?...

„Зашто, кој чепка во вас, чепка во зеницата на окото Мое” (Захарија 
2:8).

Иако непријателите можат да ги фрлат во затвор, сепак, ѕидовите на 
затворите не можат да ја прекинат комуникацијата меѓу нивните души 
и Христа. Оној кој ја познава секоја нивна слабост, кој е запознаен 
со сите нивни искушенија, поголем е и помоќен од сите земни сили; 
и ангелите ќе ги посетат во нивните осамени ќелии и ќе им донесат 
небесна светлина и мир. Затворот ќе биде како палата, зашто тука ќе 
престојуваат оние што се богати со вера, и мрачните ѕидови ќе бидат 
осветлени со небесна светлина, како тогаш кога Павле и Сила на полноќ 
се молеле и пееле песни на благодарност во затворот во Филипи.

Божји судови ќе ги погодат сите оние што ќе се обидат да го угнетуваат 
или да го уништат Неговиот народ”. – Големата борба, 626,627.
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Среда             21. јули

4. ДОПРЕНИ ОД БОЖЈОТО ЧУДО 
а. Како реагирал чуварот кога видел дека земјотресот им 

овозможил на затворениците да избегаат, и какво моќно 
сведоштво за Христа изнел Павле? Дела 16:27-30? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Стражарот) бил сигурен дека смртта ќе биде казна за неговата 
очигледна неверност. Во горчината на својот дух извикал дека е 
подобро за него да умре од своја рака отколку да биде подложен 
на срамно погубување. Тој сакал да се самоубие, кога Павле 
извикал со силен глас: ‘Не задавај си врз себе никакво зло, бидејќи 
сите сме овде’.

Суровоста со која стражарот на затворот се однесувал кон 
апостолите во нив не предизвикала нивно незадоволство; инаку 
ќе му дозволле да изврши самоубиство. Но, нивните срца биле 
исполнети со љубов кон Христа и тие не чувствувале злоба кон 
своите гонители. Стражарот го фрлил мечот и побарал светло. 
Тој набрзина влегол во внатрешната ќелија и паднал пред Павле 
и Сила, молејќи ги за прошка. Потоа ги извел на отворено и ги 
прашал: ‘Господари, што треба да направам, па да се спасам?’

Тој треперел заради Божјиот гнев изразен во земјотресот; бил 
подготвен да крене рака на себе од страв да не биде казнет од 
римскиот закон кога помислил дека затворениците избегале; но 
сега сите овие работи му биле неважни во споредба со новиот и 
чуден страв кој го вознемирувал неговиот ум и неговата желба 
да го поседува тој мир и радост што апостолите ги покажале во 
нивните мошне тешки страдања и маки...

Тој ја увидел својата мизерна состојба за разлика од состојбата 
на апостолите и со длабока понизност и почит ги замолил да му го 
покажат патот на животот“. – Sketches From the Life of Paul, pp. 77, 
78.
б. Опишете како Светиот Дух делувал во оваа криза. Дела 16:31-

36.

„Светото влијание се раширило и на другите затвореници 
и на сите им се отворило срцето да ја слушнат вистината што ја 
проповедале апостолите. Биле осведочени дека Бог, на кого му 
служат тие луѓе, со натприродно чудо ги ослободил од заточение“. 
– Делата на апостолите, 217.
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Четврток           22. јули

5. ДОСТОИНСТВЕНО СТРАДАЊЕ
а. Кога судиите дознале дека Павле и Сила биле римски 

граѓани, што сториле тие и како апостолите постапиле 
во согласност со тоа? Дела 16:37-39.

„Поглаварите се плашеле апостолите да не извршат влијание врз 
народот, а се плашеле исто така и од силата што се вмешала да ги спаси 
овие невини луѓе.  

Придржувајќи се кон упатствата што им ги дал Христос, апостолите не 
останувале сосила таму каде што нивното присуство не било барано“. – 
Делата на апостолите, 218.

б. По суровото измачување со кое Павле и Сила се соочиле 
пред заминувањето, што е интересно, кој кого утешил? 
Дела 16:40. Што апостолите заклучиле за времето што го 
поминале во Филипи? Филипјаните 1:29.

„Својата работа во Филипи апостолите не ја сметале за напразна. Тие 
наишле на силен отпор и прогони, но со посредството на провидението 
при нивното ослободување и со обратувањето на темничарот и на 
неговите домашни, биле повеќе отколку надоместени неволјите и 
страдањата што ги поднеле. Веста за нивното неправедно апсење и за 
чудесното ослободување се расчула низ целиот регион и работата на 
апостолите привлекла внимание на голем број луѓе до кои инаку не би 
можело да се стигне. 

Павловиот труд во Филипи помогнал да се основе црква чијшто број 
на верници постојано се зголемувал. Неговата ревност и побожност, а 
над сè неговата подготвеност да трпи заради Христа, оставале длабок 
и траен впечаток врз обратените. Тие ја ценеле драгоцената вистина за 
која апостолите толку многу се жртвувале и со сето срце се посветиле на 
делото на својот Откупител“. – Делата на апостолите, 218.

Петок              23. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Ако бидам затворен поради вистината, кој треба да биде мојот приоритет?
2. Како треба да ме мотивираат страдањата на Христос и Неговите апостоли?
3. Што  ме учи земјотресот во Филипи за Бога на кој му служам?
4. Опишете како бил трансформиран суровиот чувар на затворот?
5. Кои плодови произлегле од Божјото повикување на Павле да замине во 

Македонија?
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5. лекција         Сабота, 31. јули 2021.

Апел до умот и срцето
„Бог, пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега 

редум им заповеда на сите луѓе да се покаат” (Дела 17:30). 

„Нашите напори не смеат да престанат, затоа што јавните состаноци се 
прекинати веќе некое време. Сè додека има заинтересирани, ние мора да 
им овозможиме да ја дознаат вистината”. – Evangelism, p. 337.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Делата на апостолите, 225–242.

Недела               25. јули

1. ДИСКУСИЈА ВО ТЕКОТ НА ТРИ САБОТИ
а. После Филипи, опишете ја следната мисија на Павле и Сила. 

Дела 17:1-3.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„По напуштањето на Филипи, Павле и Сила тргнале кон Солун. Таму 
имале привилегија да се обратат на голем број на луѓе во синагогата, 
постигнувајќи добри резултати. Нивниот изглед сведочел за нивната 
неодамнешна срамота на која неодамна биле изложени и барале 
од нив да објаснат низ што поминале. Тие го сториле тоа без да 
се возвишат, туку ја величале Божјата милост која го овозможила 
нивното избавување. Сепак, апостолите, сметале дека немаат време 
да се задржуваат на своите страдања. Тие го носеле товарот на 
Христовите пораки и биле длабоко сосредоточени на Неговото дело.

Павле ги објаснувал старозаветните пророштва во врска со Месијата 
и зборувал во согласност со овие пророштва со животот и учењата 
на Христос, што сите негови слушатели кои ги прифатиле изнесените 
докази можеле јасно да ги разберат“. – Sketches From the Life of Paul, 
pp. 81, 82.

„Павле бил адвентист; тој го прикажал важниот настан за второто 
Христовото доаѓање со таква моќ и образложување така што оставал 
длабок впечаток во умовите на Солунјаните, кој никогаш не исчезнал“. 
– Sketches From the Life of Paul, pp. 83.
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Понеделник            26. јули

2. ВОЗБУДА
а. Како била примена пораката во Солун? Дела 17:4.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 „Кога вистините на евангелието биле објавени во Солун со таква 
сила, тоа го привлекло вниманието на големите собири“. – Делата 
на апостолите, 229.

б. Опишете го начинот на кој начин непријателот на душите го 
манифестирал својот љубоморен гнев, и што ние денес можеме 
да научиме од ова искуство. Дела 17:5-8. 

„(Завидливите Евреи) ги возбудиле страстите на недостојната 
толпа со лукаво смислени лаги и ја поттикнале жестоко да ја 
нападнат куќата на Јасон, привремениот дом на апостолите. Ова го 
направиле во бес кој повеќе им прилега на диви ѕверови отколку 
на луѓе. Од Евреите им било наредено да ги изнесат Павле и Сила 
и да ги одведат до надлежните органи, обвинувајќи ги дека ги 
предизвикале сите овие превирања и кревање на бунт.

Меѓутоа, кога упаднале во куќата, откриле дека апостолите не 
биле таму. Пријателите кои предвиделе што ќе се случи, набрзина 
ги одвеле надвор од градот...

Оние што ја проповедаат непопуларната вистина во нашево 
време, ќе се соочат со решителен отпор како и апостолите. Тие не 
треба да очекуваат поповолен прием од огромното мнозинство 
на таканаречени христијани, отколку Павле од страна на неговите 
еврејски браќа. Против нив ќе се подигнат здружени спротивставени 
елементи; бидејќи, колку и да се разликуваат организациите едни 
од други во своите чувства и религија, нивните сили ќе се обединат 
во газењето на четвртата заповед во Божјиот закон.

Оние кои не сакаат самите да ја прифатат вистината се најревносни 
во обидот и другите да не ја прифатат; не недостасуваат оние кои 
упорно измислуваат лаги, и ги разгоруваат ниските страсти кај 
луѓето за да ја направат Божјата вистина безвредна. Но, Христовите 
гласници мора да се вооружат со будност и молитва, да одат напред 
со вера, цврстина и храброст и да продолжат во името на Исус, 
како што правеле апостолите. Тие мора да го предупредат светот, 
учејќи ги престапниците на законот што е грев и укажувајќи им на 
Исус Христос како нивен голем и единствен лек за отстранување на 
истиот“.– Sketches From the Life of Paul, pp. 84-86.
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Вторник                27. април

3. СПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ УМОВИ 
а. Какви благослови се пронајдени во Верија, и како ова е поука 

за нас? Дела 17:10-12.
_______________________________________________________________________

„Во минатото имало отпади и Господ дозволил да се развиваат такви 
работи за да покаже колку лесно Неговиот народ ќе биде измамен 
кога ќе се потпира на човечки зборови, наместо да го пребарува 
Светото Писмо за себе, како што правеле благородните Веријци, за да 
проверат дали овие работи се вистинити или не”. – Selected Messages, 
bk. 2, p. 394.

„Секој што тврди дека верува во претстојното Христово доаѓање 
нека го проучува Светото Писмо како никогаш порано; зашто сатаната 
одлучил да ги испроба сите можни средства за да ги задржи душите 
во темнина и да го заслепи умот пред опасностите во времето во 
кое живееме. Секој верник нека ја земе својата Библија со сериозна 
молитва, за да биде просветлен од Светиот Дух за она што е вистина, за 
да знае повеќе за Бога и за Исус Христос, кого Тој го испратил. Барајте 
ја вистината како скриено богатство и разочарајте го непријателот. 
Времето на испитување е пред нас, бидејќи гласниот вик на третиот 
ангел веќе започна да ја открива Христовата правда, Откупителот кој 
ги простува гревовите. Ова е почеток на светлината на ангелот, чија 
слава ќе ја исполни целата земја, затоа што задачата на секој до кого 
стигнала предупредувачката пораката е да го воздигне Исуса, и да го 
претстави пред светот”. – Selected Messages, bk. 2, p. 362,363.
б. На кое место Павле набрзина бил испратен и зошто? Дела 

17:13-15.
„Атина била метропола на незнабоштвото. Тука Павле не наишол 

на необразовано и лековерно население како во Листра, туку на 
луѓе прочуени по својата интелигенција и култура. Каде и да се 
запрел погледот, можеле да се видат статуи на нивните богови 
и обожавање на херои на историјата и поезијата претворени во 
богови, а величествената архитектура и сликарството ја прикажувале 
националната слава и обожавањето на незнабожечките идоли. 
Убавината и сјајот на уметноста ги засенчувале сетилата на луѓето. 
На секој чекор се издигнувале масивни облици на неискажливо 
раскошни светилишта и храмови. Скулптурите, рељефите и олтарите 
ја прикажувале победата на оружјето и на јуначките дела на славните 
луѓе. Поради сето тоа, Атина претставувала пространа галерија на 
уметноста”. – Делата на апостолите, 233.
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Среда            28. јули

4. ИНТЕЛИГЕНТНИ... НО СЕПАК ИЗМАМЕНИ
а. Опишете го Павловото запознавање со атинската култура. 

Дела 17:16-21.
„Во тој голем град, каде што не се знаело за служба на вистинскиот 

Бог, Павла го тиштело чувство на осаменост и копнеел за љубов 
и помош од своите соработници. За него овде немало човечко 
пријателство и се чувствувал мошне осамен. Во посланието до 
Солунјаните, тој своето чувство го изразил со зборовите: ‘Сметавме 
дека би било добро да останеме сами во Атина’ (1. Солунјаните 3:1). 
Пред него се наоѓале привидно непремостиви пречки и неговиот 
обид да допре до срцата на луѓето изгледал речиси безнадежен.

Очекувајќи да дојдат Тимотеј и Сила, Павле не стоел со скрстени 
раце. Тој ‘разговараше со Евреите во синагогата и со побожните, а и 
секој ден на пазарот со кого ќе се најдеше’ (Дела 17:17). Но негова 
главна задача во Атина била пораката на спасението да им ја однесе 
на оние кои немале вистинска претстава за Бога и за Неговата волја 
во врска со човечкиот род. Набргу апостолот дошол во судир со 
паганството, со неговиот најзаводлив и најпримамлив облик...

Некои биле подготвени апостолот да го исмеат како човек кој 
општествено и интелектуално е далеку зад нив...

(Сепак) и тие, како и сите други што доаѓале со него во допир, набргу 
увиделе дека тој располага со знаење поголемо од нивното. Јачината 
на неговиот ум влевала почит кај учените, додека неговите сериозни 
и логични причини и силата на неговата речитост го привлекувале 
вниманието на сите присутни. Слушателите сфатиле дека тој не 
е никаков новак, туку човек кој може да им се обрати на луѓето на 
сите слоеви со уверливи, цврсти докази во прилог на своето учење. 
И така апостолот бестрашно стоел, борејќи се со своите противници 
на нивна почва, спротивставувајќи ѝ се на логиката со логика, на 
филозофијата со филозофија, а на речитоста со речитост“. – Делата 
на апостолите, 234-236.
б. Што пропуштаат да сфатат денешните обожаватели на 

природата (екологијата)? Дела 17:22-28.
„Тој (човекот) сам по себе не може да ја толкува природата, а да 

не ја стави над Бога. Неговата состојба е слична на состојбата на 
Атињаните кои, покрај останатите олтари посветени на обожавањето 
на природата, изградиле еден олтар на кој било напишано ‘на 
непознатиот Бог’. Бог ним навистина им бил непознат. Тој е непознат 
на сите што, без водство на божествениот Учител, се обидуваат да ја 
проучат природата. Тие неизбежно ќе дојдат до погрешни заклучоци“. 
– 8. Сведоштво, 257.
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Четврток           29. јули

5. РЕАЛНОСТ И ФОКУС

а. Кој апел упатен до Атињаните претставува отрезнувачки 
потсетник за нас, на кои ни е доверена многу поголема 
светлина, и кои живееме во времето на истражниот суд? 
Дела 17:29-31.

„Пред некој да може да стапи во становите на блаженството, неговиот 
случај мора да биде испитан, а неговиот карактер и неговите дела мора 
да излезат на преглед пред Бога. На сите ќе им се суди според извештајот 
напишан во книгите, и секој ќе прими плата според своите дела. Овој суд 
не се случува во мигот на смртта. Да обрнеме внимание на Павловите 
зборови: ‘Зашто определи ден кога праведно ќе му се суди на светот 
преку одредениот од Него Човек, откако ги увери сите со Неговото 
воскресение од мртвите’ (Дела 17:31). Овде апостолот јасно кажува дека 
за судот на светот е одредено посебно време кое тогаш било во иднина“. 
– Големата борба, 548.

б. Како завршила работата на Павле во Атина? Дела 17:32-34.

„На крајот од својата работа, тој (Павле) очекувал да види резултати 
од неговата работа. Од големото собрание (во Атина) што ги слушало 
неговите елоквентни зборови, само тројца се обратиле во вера. Тој тогаш 
одлучил дека од тој момент ќе ја задржи едноставноста на евангелието. 
Тој бил убеден дека ученоста на светот е немоќна да ги придвижи 
човечките срца, но дека евангелие е Божја моќ за спасение“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1062.

Петок              30. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што можам да научам од ревноста на апостолите по нивната болка во 
Филипи?

2. Како наскоро ќе се повтори општото искуство на Павле во Солун?
3. Кој став откриен во Верија е од суштинско значење за нас денес?
4. На кој начин денешното општество личи на она што постоело во Атина?
5. Која поука, која Павле ја научил во Атина, треба да ја научам и јас?
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Сабота, 7. август 2021. 

Дар во првата сабота 
За одделот за образование при ГК 

Сега, повеќе од кога било постои 
потреба да се инвестира во образованието 
на нашите деца. Бидејќи тие се 
бомбардирани со работи од овој свет, 
станува сè потешко да ги заштитиме од 
лукавството на непријателот. Она што 
некогаш беше ограничено во својата 
достапност сега е буквално прикачено на 
нашите деца преку „паметните“ телефони и 
други уреди. Како можеме да бидеме оспособени з а 
евангелското дело кога нашите деца не се безбедни од злото?  

„Вистинското образование е обучување за служба. Секој Божји син и 
ќерка е повикан да биде мисионер; повикани сме да му служиме на Бога и 
нашите ближни; и целта на нашето воспитување треба да биде пракса, која 
ќе нè оспособи за оваа служба“ – Здравје и среќа, 395.

Долги години, црквата се надеваше на лесно достапна програма за 
образование на нашите деца. Сега одделот на Генерална Конференција 
тоа го смета за приоритет. Со помош и соработка од нашите наставници и 
воспитни единици ширум светот, работата на подготовка на оваа наставна 
програма е во тек.

Проектот е огромен, и вашите дарежливи придонеси можат да помогнат 
во три работи: подготовка на материјалите, превод на материјалите и 
нивно ставање на располагање на оние што живеат во сиромашни места.

Потребно е да се направи целосна наставна програма од градинка до 
12-то одделение. Ова бара време, средства и добро квалификуван персонал 
за да се подготват учебници и работни тетратки. Вашата поддршка ни 
дава можност да подготвиме материјали со најдобар квалитет, така што 
учениците кои ги користат да бидат „оспособени за корисност во овој 
живот и за служба на Бога низ сета вечност“. - Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, p. 495.

Материјалите се подготвени за лесен превод за да можат лесно да бидат 
прилагодени за црквите ширум светот. Вашата поддршка овозможува да 
подготвиме материјали за употреба и во домашни и во црковни училишта.

На некои места, многу луѓе финансиски не можат да си ги дозволат 
овие материјали кои ќе ги содржат предметите како математика, 
јазик, општествени науки, кои ќе ги подготват најмладите да ја однесат 
евангелската порака во целиот свет.

Однапред ви се заблагодаруваме, и Господ да ги благослови и дарот и 
дарителите.

Одделот на Генерална Конференција за образование
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 6. лекција                   Сабота, 7. август 2021.

Самоиздржување при работа на 
терен

„Бидејќи бев решил да не знам меѓу вас ништо друго освен за Исус 
Христос, и тоа – Распнатиот... та верата ваша да не почива на човечката 
мудрост, туку на силата Божја” (1. Коринтјаните 2:2,5).

„Ако некогаш би попуштила неговата (Павловата) ревност кон 
должноста, само еден поглед на крстот и на големата љубов што 
се открила таму, бил доволен да го наведе да ги ‘опаше бедрата на 
својот ум’ и да продолжи по патот на самооткажување”. – Делата на 
апостолите, 246.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:    Дела на ап., 243–254, 272-274, 355-358.
                       

Недела                   1. август

1. ПРЕТПАЗЛИВОСТ КАКО ПРИМЕР
а. Кога Павле ја напуштил Атина и стигнал во Коринт, каде 

заминал за да заработи за живот, и зошто? Дела 18:1-3.

„Кога Павле пристигнал во Коринт тој побарал работа од Акила. 
Апостолите се советувале и се молеле заедно и решиле да го 
проповедаат евангелието онака како што треба да се проповеда, не 
од некои себични побуди и материјални интереси, туку од љубов кон 
душите кои пропаѓаат поради недостаток на знаење. Павле работел 
на изработка на шатори и ги учел своите соработници да работат со 
свои раце, за да можат да се издржуваат во какви било итни случаи...

Павле бил високообразован и мошне ценет поради својата 
генијалност и елоквентност. Неговите соработници го избрале за 
член на Синедрионот, и тој бил рабин со исклучителни способности; 
но неговото образование не го сметал за целосно сè додека не 
научил некој корисен занает. Тој бил задоволен што може да се 
издржува со физичка работа, и честопати изјавувал дека неговите 
раце ги задоволувале неговите сопствени потреби. Додека како 
некој странец и минувач бил во некој град, на никого не му досадил. 
Кога своите пари ги потрошил за напредок на Христовото дело, тој 
прибегнувал кон својот занает за да заработи за живот”. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, pp. 1062, 1063.
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Понеделник               2. август

2. ВО КОРИНТ
а. Кој бил првиот чекор на Павле кога дошол во Коринт? Дела 

18:4. Како можеме да бидеме инспирирани од неговиот 
пример? Лука 14:23.

„Како работник во евангелието (Павле) има полно право да живее 
од евангелието, а не сам да се издржува; но тој доброволно се 
откажал од тоа право, стравувајќи дека со таквото примање би му 
наштетил на своето дело и би ја ослабнал својата корисност. Иако 
со слабо здравје, тој во текот на денот работел на Христовото дело, 
а потоа и голем дел од ноќта, а често и цела ноќ, ја поминувал во 
напорна физичка работа за да ги подмири секојдневните потреби и 
за себе лично, а и за другите”. – 4. Сведоштво, 409,410.

„Мисионерите што сами се издржуваат, можат да делуваат успешно 
на многу места. И апостол Павле, ширејќи го по светот знаењето за 
Христа, делувал како мисионер, кој самиот се издржувал. Додека 
секојдневно го проповедал Евангелието во големите градови на Азија 
и Европа, истовремено работел и како занаетчија, за да се издржува 
себеси и своите соработници...

Кога би биле инспирирани од истиот дух на самопожртвуваност и 
денес, многумина би можеле на сличен начин да вршат некое добро 
дело. Нека двајца или повеќемина заедно започнат евангелска 
работа. Нека ги посетуваат луѓето, молејќи се, пеејќи, поучувајќи, 
објаснувајќи ги Списите и служејќи им на болните. Некои можат да 
се издржуваат себеси преку колпортерска работа; други, слично 
како апостолот, можат да работат некој занает или нешто слично на 
тоа. Тие ќе стекнат благословени искуства, движејќи се нанапред во 
нивната работа и скромно зависејќи од Бога, препознавајќи ја својата 
беспомошност. Господ Исус Христос чекори пред нив и тие ќе наидат 
на одобрување и поддршка и меѓу богатите и меѓу сиромашните. 

Оние, кои биле обучувани за здравствено-мисионска работа во 
странски држави, треба да бидат охрабрени без одложување да одат 
онаму, каде што очекуваат да работат и да започнат работа меѓу луѓето 
и, работејќи ја својата работа, да го учат тамошниот јазик. Набргу, тие 
ќе бидат во состојба да ги поучуваат луѓето за едноставните вистини 
на Божјата Реч.

Гласниците на милоста треба да одат по целиот свет. На 
христијанските семејства им е упатен повик да одат во заедници, 
кои се во темнина и заблуда, да одат во странските полиња, за да се 
запознаат со потребите на своите ближни и да работат за делото на 
Учителот. Колку благородна работа може да биде извршена доколку 
такви семејста се населат во места, каде што народот е обвиткан 
во духовна темнина и со својот живот претставуваат светлина на 
христијанската вера”. – Здравје и среќа, 154-156.
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Вторник               3. август

3. БОЖЕСТВЕНА ЗАШТИТА
а. Зошто службата на Павле вродила со плод среде искушенијата? 

Дела 18:5-8.
„Неговите зборови биле изговорени со свечена сериозност и 

неговите слушатели морале да почувствуваат дека тој со сето срце 
е врзан за распнатиот и воскреснат Спасител. Виделе дека неговите 
мисли се сосредоточени на Христа и дека целокупниот живот му е 
поврзан со Господа. Неговите зборови биле силно впечатливи, така 
што нетрогнати можеле да останат само оние што биле исполнети со 
огорчена омраза кон христијанската вера. 

Но Евреите од Коринт ги затвориле очите пред доказите кои 
апостолот толку јасно ги изложувал и одбиле да ги прифатат неговите 
апели. Истиот дух, кој ги инспирирал да го отфрлат Христа, ги 
исполнувал со гнев и со омраза кон неговиот слуга; и кога не би го 
заштитил лично Бог, за да може да го продолжи проповедањето на 
евангелската порака на незнабошците, тие би го убиле...

 Одбегнувајќи премногу сложени објаснувања, весниците на крстот 
најмногу зборувале за карактерните својства на Творецот на небото и 
земјата како возвишен Владетел на вселената. Нивните срца гореле од 
љубов кон Бога и кон неговиот Син и тие ги повикувале незнабошците 
да ја увидат и да ја сфатат безмерната жртва принесена за човекот. 
Знаеле дека оние што долго талкале во темнината на незнабоштвото 
ќе бидат привлечени кон Откупителот штом ќе ја видат светлината 
што блескоти од крстот на Голгота”. – Делата на апостолите, 247 - 
249.
б. Што го зајакнало Павла во Коринт? Дела 18:9-11; 1. 

Коринтјаните 2:2,5.
„Иако Павле имал извесен успех во Коринт, сепак порочноста 

што ја гледал и ја слушал во тој расипан град речиси наполно 
го обесхрабрила. Изопаченоста што била толку очевидна кај 
незнабошците, како и презирот и навредите што ги примил од 
Евреите, кај него предизвикале тешка душевна болка. Се прашувал 
дали воопшто е мудро и да се обиде да се гради црква од материјалот 
што го нашол тука. 

Кога планирал да го напушти овој град и да замине во некое поле 
што повеќе ветува, сесрдно трудејќи се да сфати што му е должност, 
Господ му се јавил и му рекол: ‘Не плаши се! Туку зборувај и не 
замолкнувај, зашто јас сум со тебе! И никој нема да те нападне за да 
ти направи некакво зло, зашто јас имам многу свои луѓе во овој град.’ 
Павле ова го сфатил како налог да остане во Коринт и како гаранција 
дека Бог ќе даде да израсне семето што е посеано тука. Окрепен на 
овој начин и охрабрен, тој продолжил да работи уште поревносно и 
поистрајно”. – Делата на апостолите, 250.
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Среда                4. август

4. БОЖЈА ГРИЖА ЗА НЕГОВИТЕ РАБОТНИЦИ
а. Во склад со Неговото ветување до Павле, како Бог го користел 

Галион за да пропадне следниот заговор против апостолот? 
Дела 18:12-17. 

„Првпат откако Павле почнал да работи во Европа, едно 
мноштво преминало на негова страна. Пред очите на намесникот 
и без никаква интервенција од негова страна, толпата огорчено ги 
нападнала најистакнатите тужители на апостолот”. – Делата на 
апостолите, 253.
б. Со која служба Павле продолжил и кого Бог го употребил 

во подигање на Аполос за да стане уште едно орудие во 
проповедање на евангелието? Дела 18:22-28.

„Тој на практичен начин покажал што можат да сторат 
посветените поединци, во многу места, без оглед на тоа што тие 
не се проповедници. Неговиот пример многу понизни работници 
инспирирал со желба да сторат сè што можат за напредок 
на Божјото дело, а едновремено да се издржуваат со својата 
секојдневна работа. Акила и Прискила не биле повикани сето свое 
време да го посветат на проповедање на евангелието, а сепак Бог 
ги употребил тие понизни работници на Аполо, кој подоцна станал 
прочуен поборник за христијанството, поцелосно да му го покажат 
патот на вистината. Господ употребува разновидни орудија за 
остварување на Своите намери, и додека некои луѓе со посебни 
таленти се избрани да ги посветат сите свои сили во поучување и 
проповедање на евангелието, многу други, кои никогаш не биле 
ракоположени од страна на луѓе, се повикани да одиграат значајна 
улога во спасувањето на души. 

Пред евангелските работници, кои сами се издржуваат, се отвора 
широко поле на работа. Мнозина можат да стекнат драгоцено 
искуство во службата на евангелието, иако извесен дел од времето 
поминуваат во некоја физичка работа; така тие стануваат добри 
работници во значајната служба на оние полиња каде што за тоа 
се чувствува потреба. 

Пожртвуваниот Божји слуга, кој неуморно се залага во речта и во 
науката, носи тешко бреме на своето срце. Таквиот работник својот 
труд не го мери со работни часови. Неговите примања немаат 
никакво влијание врз неговата работа, ниту пак тој ја напушта 
својата должност поради неповолните услови или околности. 
Тој својот работен налог го примил од небото и оттаму очекува 
награда кога ќе го заврши делото што му е доверено”. – Делата 
на апостолите, 355, 356.
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Четврток             5. август

5.  ИНСПИРАЦИЈА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЦРКВАТА
а.  Како може примерот на Павле за доброволна мисионерска 

работа да нè инспирира и мотивира денес? Дела 20:33,34; 
Псалм 126:6. 

„Во понизно потпирање на Бога, семејствата треба да се населат на 
пустите места од Неговото лозје. Потребни се посветени мажи и жени 
кои ќе стојат во пустите места на земјата како плодоносни дрвја на 
праведноста. Како награда за својата пожртвувана работа во сеење 
на семето на вистината, тие ќе жнеат богата жетва. Како што одат од 
семејство до семејство, отворајќи го Светото писмо пред оние кои се 
во темнина, многу срца ќе бидат допрени. 

Во полињата во кои состојбата е толку непожелна и обесхрабрувачка, 
така што многу работници не сакаат да одат во нив, со напорите на 
пожртвуваните членови може да се оствари значаен напредок. Овие 
скромни работници можат да постигнат многу, бидејќи работат 
трпеливо и истрајно, не потпирајќи се на човечка сила, туку на Бога, 
кој им ја дава Својата благонаклоност. Во овој свет никогаш нема да 
се дознае колку добра работа извршиле овие работници. 

Самостојните мисионери често пати се многу успешни. Од мали 
и скромни почетоци, нивното дело се шири под водство на Светиот 
Дух. Нека двајца или тројца започнат заедно евангелска работа. 
Можеби луѓето кои се на чело на делото на никаков начин нема да им 
ветат парична помош; сепак, тие треба да тргнат напред со молитва 
и песна; поучувајќи и живеејќи ја вистина. Можат да се посветат 
на колпортажа и на тој начин да ја донесат вистината на многу 
семејства... Тие ја носат веста што им ја дал Бог и нивната работа ќе 
биде крунисана со успех. Многумина кои без овие понизни учители 
никогаш не би пришле кон Христа, ќе бидат доведени до познавање 
на вистината”. – 7. Сведоштво, 22,23. 

Петок                6. август

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кој пример им е даден на христијаните во поглед на материјалните 

добра?
2. Кои чекори можам да ги направам за да имам искуство слично на 

Павловото во Коринт?
3. Зошто може да ме охрабри сонот што Христос му го дал на Павле 

таму?
4. Кој од оние што ги познавам може да стане „Аполос“, што можам да 

го доведам до Исуса?
5. Наведете неколку ветувања за сите што сеат семе на Божјото Слово.
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7. лекција                 Сабота, 14. август 2021.
 

Ослободување од темнината
„И многумина од верниците доаѓаа, та се исповедуваа и ги откриваа 

своите дела” (Дела 19:18).

„Многу искрени следбеници на Христос имале слично искуство 
(како учениците во Ефес). Појасно разбирање на Божјата волја го става 
човекот во нов однос со Него. Му се откриваат нови должности. Многу 
работи кои порано му се чинеле невини, па дури и за пофалба, сега се 
покажуваат како грешни“. – Sketches From the Life of Paul, 133.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:   Messages to Young People, pp. 271–282;                    
Делата на апостолите, 281–290; 

5. Сведоштво, 191–199.

Недела                  8. август

1. НАПРЕДУВАЊЕ ДО ПОГОЛЕМА СВЕТЛИНА
а. Што можеме да научиме од чекорот што го направиле некои 

ученици во Ефес, кои дошле до поголема светлина во своето 
искуство? Дела 19:1-7.

„Кога (обратените Евреи во Ефес) го прифатиле крштвањето 
извршено со раката на Јована, тие не ја сфатиле потполно Исусовата 
мисија како Оној кој на себе ги зема гревовите на светот. Во нивното 
верување постоеле и сериозни заблуди. Но со појасна светлина тие 
радо го прифатиле и Христа како свој Откупител, а со тој исчекор 
настапувале и нови обврски. Бидејќи примиле почиста вера, 
настанала и соодветна промена во нивниот живот. Во знак на оваа 
промена и признание на нивната вера во Христа, тие повторно се 
крстиле во Исусово име“. – Делата на апостолите, 285.

„Ова прашање (повторно крштевање) треба да се третира како 
голема привилегија и благослов, и сите што повторно ќе се крстат, 
доколку имаат вистинска претстава за ова прашање, ќе гледаат на тоа 
на овој начин...

Господ повикува на одлучна реформа. И кога душата навистина 
повторно ќе се преобрати, нека се крсти повторно. Нека го обнови 
својот завет со Бога, и Бог ќе го обнови својот завет со него“. – 
Evangelism, p. 375.
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Понеделник              9. август
 

2. ВИСТИНСКИ НАСПРОТИ ЛАЖНИ ЧУДА 
а. Опишете ја работата на Павле за време на неговите две години 

поминати во Ефес. Дела 19:8-12.
______________________________________________________________________

„Кога Павле стапил во директен контакт со идолопоклоничките 
жители на Ефес, Божјата сила впечатливо се покажала преку 
него. Апостолите не биле секогаш во можност да прават чуда по 
своја волја. Господ им ја дал на своите слуги оваа посебна сила 
кога тоа било неопходно заради напредок на Неговото дело или 
честа на Неговото име. Како Мојсеј и Арон во дворот на фараонот, 
апостолот сега морал да ја брани вистината наспроти лажните 
чуда на волшебниците; затоа чудата што ги правел морале да 
бидат од поинаков карактер од оние што ги правел порано. Како 
што полите од Христовата облека ја пренеле лековитата моќ на 
жената која барала олеснување допирајќи се со вера, така и во 
овој случај облеката станала средство за лекување за сите што 
веруваа. ‘И болестите ги напуштаа, а злите духови излегуваа од 
нив’. Сепак, овие чуда не го поттикнувале слепото суеверие. Кога 
Исус го почувствувал допирот на напатената жена, Тој рекол: 
‘Излезе сила од Мене’. Така, Светото Писмо вели дека Господ чинел 
чуда преку рацете на Павле, и дека се прославило името на Господ 
Исус, а не името на Павле“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 6, pp. 1063, 1064.

б. Како била одбранета светоста на Христовото име, наведувајќи 
мнозина да преиспитаат некои лоши навики во својот живот? 
Дела 19:13-18.

„Нелагодноста и понижувањето на оние што го сквернавеле 
името на Исус наскоро станале познати низ Ефес, и од Евреите и од 
незнабошците. На сите им е даден непогрешлив доказ за светоста на 
ова име и за опасноста на која се изложени оние што го повикуваат, 
без да веруваат во божествена мисија на Христос. Ужас ги обзел 
умовите на мнозина и сите со  стравопочит и восхит гледале на делото 
на евангелието.

Фактите што претходно биле скриени сега излегувале на 
виделина. Прифаќајќи го христијанството, некои од браќата не се 
откажале целосно од своите пагански суеверија. Магијата сè уште 
се практикувала до одреден степен меѓу нив. Осведочени во својата 
заблуда од неодамнешните настани, тие дошле и му признале сè на 
Павле и јавно признале дека нивните тајни вештини биле измамнички 
и сатански“. – Делата на апостолите, 290
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Вторник              10. август

3. ЦЕЛОСНО ПРЕДАВАЊЕ 
а. Кои чекори го откриваат вистинското преобратување во 

животот? Дела 19:19,20.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога Ефесјаните се преобратиле, тие ги смениле своите навики 
и практики. Под убедување на Светиот Дух, тие бргу дејствувале и ги 
откриле сите тајни на своето вештерство. Дошле и ги признале своите 
гревови, ги откриле своите дела, а нивните души биле исполнети со 
света огорченост затоа што се предале на магијата и толку високо ги 
ценеле книгите полни со правила на сатанско вештерство. Тие биле 
решени да ја напуштат службата на злобниот и ги донеле своите скапи 
количини и јавно ги запалиле. На овој начин тие ја покажале својата 
искреност во обраќањето кон Бога.

Ефесјаните претходно со воодушевување ги читале книгите кои сега 
ги фрлиле во огнот. Тие книги ја контролирале нивната совест и ги 
воделе нивните умови. Можеле да ги продадат, но на тој начин злото 
уште повеќе би се проширило. Тие сега ги мразеле тајните на сатаната, 
магиските вештини и биле згрозени од знаењето што го добиле од 
нив. Јас ги прашувам младите кои ја запознале вистината: ‘Дали ги 
запаливте вашите магични книги?’...

Светот е преплавен со книги кои сеат семе на скептицизам, 
неверување и атеизам, а во поголем или помал степен вие црпете 
знаење од овие книги, а тоа се магиски книги. Тие го потиснуваат Бога 
од мислите и ја одделуваат душата од вистинскиот Пастир “. – Messages 
to Young People, pp. 275, 276.

б. Наведете некои древни небесни предупредувања против 
магијата и вражањето? Исаија 47:9-14; Малахија 3:5.

„Многу болни, ожалостени и љубопитни луѓе со помош на 
спиритизмот одржуваат врска со лошите духови. Сите што ќе се осмелат 
да прават така, се наоѓаат на опасна почва...

Вражарите од незнабожечките времиња имаат свои наследници во 
денешните спиритистички медиуми, во видовитите луѓе и во оние што 
ја погаѓаат иднината... Секаде каде што ќе се појави некоја сила што ги 
наведува луѓето да го заборават Бога, тоа значи дека таму сатаната ја 
покажува својата маѓесничка моќ“. – Делата на апостолите, 290..
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Среда              11. август

4. „НЕМА НИШТО НОВО ПОД СОНЦЕТО“
а. Кои предупредувања против магијата (спиритизмот) и 

вражањето се особено нагласени во наше време? Ефесјаните 
5:11; Откровение 22:14,15.

„Има луѓе кои со ужас ја отфрлаат помислата да се обратат 
на медиуми, но ги привлекуваат некои попријатни облици на 
спиритизам. Други отишле на застранет пат заради теориите на култот 
‘Христијанска Наука’, и преку мистицизмот на теозофијата и другите 
источни религии“ – Пророци и цареви, 210.

„Мистериите на незнабожечкото идолопоклонство се заменети со 
тајни здруженија и спиритистички сеанси и разни таинствени чуда 
на магионичарите во наше време. Илјадници луѓе кои одбиваат 
да ја примат светлината на Божјата Реч или Неговиот Дух желно ги 
прифаќаат нивните откритија. Додека тие со потсмев зборуваат за 
гатачите во стариот век, големиот измамник се смее и триумфира што 
тие им подлегнуваат на неговите вештини со нов облик.  

Неговите претставници сѐ уште тврдат дека лекуваат болести. Тие 
својата моќ ја препишуваат на електрицитетот, магнетизмот или 
на таканаречените ‘симпатетични лекови’. Всушност, сето тоа се 
одлични канали за сатанската електрична струја. Со тие средства тој 
ги заслепува и телата и душите на луѓето...

Не е мал бројот на оние од христијанскиот народ во христијанското 
време кои со поголема доверба им се обраќаат на злите духови 
отколку што се доверуваат на силата на живиот Бог. Мајката која 
бдее над постелата на болното дете извикнува: ‘Повеќе не можам да 
направам ништо. Постои ли лекар кој може да го излечи моето дете?’ 
Некој ќе ѝ раскаже за чудесното излекување на некој јасновидец 
или магнетичен исцелител и таа своето дете го доверува на негова 
грижа, ставајќи го токму во рацете на сатаната како тој да се наоѓа 
непосредно до неа. Во многу случи идниот живот на детето е под 
власт на сатанската моќ која е речиси невозможно да се совлада“ – 5. 
Сведоштво, 193,194.
б. Која била следната цел на Павле по Ефес, и каква компликација 

се појавила во меѓувреме? Дела 19:21-29.
„Изработката и продажбата на малечки олтари и кипови, направени 

според мострата на храмот и кипот на Артемида, во Ефес се развиле 
во разгранета и доходовна работа. Луѓето што имале полза од таа 
работа виделе како заработувачката им опаѓа, па сите се обединиле 
да ја осудат работата на Павле, наведувајќи го токму тоа како причина 
за таа за нив мошне непожелна промена“. – Делата на апостолите, 
292.
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Четврток             12. август

5. БОЖЈА ИНТЕРВЕНЦИЈА
а.  Опишете ја опасноста настаната од толпата занаетчии. Дела 

19:30-34.
„Местото каде што Павле бил скриен не било многу оддалечено и 

набргу тој дознал во каква опасност се наоѓаат неговите сакани браќа. 
Наполно заборавајќи на својата сопствена безбедност, тој сакал веднаш 
да отиде до центарот и лично да му се обрати на побунетиот народ. 
Но ‘учениците не му дозволија’. Гај и Аристарх не претставувале плен 
што го барала светината, па се сметало дека ним не им се заканува 
никаква опасност. Но, ако би го забележале бледото и загрижено лице 
на апостолот, во срцата на разјарениот џган би се разгореле најлоши 
страсти и, гледано со човечки очи, ништо не би можело да му го спаси 
животот“. – Делата на апостолите, 293.

б.  Како Бог го искористил градскиот писар за да го запре бунтот? 
Дела 19:35-41.

„Во своето излагање Димитриј истакнал: „Не постои опасност само 
нашиот занает да биде презрен.” Тие зборови ја откриваат вистинската 
причина за бунтот во Ефес, а исто така во голема мера и причината за 
прогонството на апостолите во нивната работа. Димитриј и неговите 
истомисленици виделе дека проповедањето и ширењето на евангелието 
ќе ја доведат во опасност заработувачката од изработката и продажбата 
на киповите. Во прашање биле приходите на паганските свештеници 
и уметници и од таа причина тие станале најогорчени противници на 
Павле. 

Одлуката на писарот и на други чесни луѓе од градската управа му 
покажала на народот дека Павле не направил никаква противзаконска 
постапка. Тоа била уште една победа на христијанството над заблудите 
и празноверието. Бог поттикнал еден висок службеник да го оправда 
неговиот апостол и да ја заузди разјарената светина (џган). Срцето на 
Павле било исполнето со благодарност кон Бога што му го сочувал животот 
и што бунтот во Ефес не му нанел никаков срам на христијанството“. – 
Делата на апостолите, 295.

Петок                 13. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто повторното крштевање било соодветно за дванаесетте ученици 

во Ефес?
2. Зошто скитниците Евреи немале благослов при употребата на 

Исусовото име?
3. Од кои „магични книги“ треба да се ослободам?
4. Кои стапици на современиот спиритизам можат лично да ме загрозат?
5. Како Бог понекогаш користи неочекувани начини да го избави Својот 

народ?
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8. лекција       Сабота, 21. август 2021.

Несебична мисионерска работа
„Од никого не побарав ни сребро, ни злато, ниту, пак, облека; сами 

знаете дека за потребите мои и на оние што беа со мене, ми послужија 
овие мои раце. Со сè ви покажав дека така треба да се трудите и да 
им помагате на немоќните, а исто така и да ги помните зборовите на 
Господ Исус, зашто Тој Сам рече: ‘Поблажено е да се дава, отколку да 
се прими’” (Дела 20:33-35).

„Ние не треба да му зборуваме на народот само со зборови, туку и со сето она 
што припаѓа на нашата личност; сето тоа треба да претставува проповед”.  – 2. 
Сведоштво, 618.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:       Делата на апост., 296, 297, 389-407. 

Недела                  15. август

1. ЧУДО ОД БОГА
а. Каде отишол Павле по Ефес? Дела 20:1-5.

б. Што се случило во сабота навечер кога Павле бил во Троада и 
проповедал во горната одаја со многу светилки? Дела 20:6-12.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Последната вечер од неговиот престој таму, браќата се собрале 
да ‘кршат леб’. Бидејќи нивниот сакан учител се подготвувал да 
замине, се собрале многу повеќе браќа отколку обично. Биле 
собрани во „горна соба” на трети кат. И тука апостолот, полн со 
топла љубов и со татковска грижа за нив, проповедал до полноќ. 

На еден отворен прозорец седело момче по име Ефтих. Во таа 
опасна положба тоа заспало и паднало долу во дворот. Наеднаш 
сите ги зафатила тревога. Завладеал метеж. Момчето го кренале од 
земја мртво, и мнозина се собрале околу него тажејќи и липајќи. 
Но Павле, пробивајќи се низ исплашената толпа, го зел момчето 
во прегратки и му се обратил на Бога со сесрдна молитва да го 
воскресне. Молитвата му била примена“. – Делата на апостолите, 
391.
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Понеделник              16. август
 

2.НА ЗАДАЧА ЗА ХРИСТА
а. Зошто Павле накратко се одделил од своите сопатници? Дела 

20:13.
_____________________________________________________________________

„Бродот со кој Павле и неговите сопатници планирале да го 
продолжат својот пат бил подготвен да исплови, а браќата побрзале 
да влезат во него. Меѓутоа, апостолот решил да појде по покус 
копнен пат од Троада до Ас, таму да се сретне со своите сопатници. 
Така на располагање имал малку време за размислување и за 
молитва. Предмет на неговите сериозни и неспокојни размислувања 
биле тешкотиите и опасностите што ги носело неговото претстојно 
доаѓање во Ерусалим, ставот на тамошната црква кон него и 
кон неговото дело, како и состојбата на црквата и интересите на 
евангелското дело во другите полиња; затоа оваа исклучителна 
прилика ја искористил со сесрдни молитви да му се обрати на Бога 
за сила и помош“. – Делата на апостолите, 391.

б. Каде се упатил Павле и што сторил на патот? Дела 20:14-17.
_____________________________________________________________________

в. Која свечена порака Павле ја имал за Ефесјаните? Дела 20:18-
27.

_____________________________________________________________________

„Павле немал намера да го изнесе ова сведоштво, но за време 
на излагањето го поттикнал Светиот Дух, потврдувајќи го неговиот 
страв дека тоа ќе биде негова последна средба со браќата од Ефес“. 
– Делата на апостолите, 393.

г. Што треба да имаат во предвид црковните водачи? Дела 20:28.

„Оној кој ја држи вистината во неправда, што зборува дека верува 
во неа, но сепак секојдневно ја негира со својот недостоен живот 
се става во служба на сатаната и ги води душите во пропаст“. – 5. 
Сведоштво, 142.

„Божјата црква е купена со Христовата крв, и секој пастир треба 
да сфати дека за овците за кои се грижи е платена неизмерна цена... 
На оние овци кои се доверени на нивната грижа треба да гледаат 
како на непроценливо благо и да сфатат дека ќе бидат повикани да 
дадат строга сметка за нивната служба“. – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 125.
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Вторник              17. август

3. СИЛАТА НА ВИСТИНАТА
а. Од кои сериозни опасности треба да се чува црквата? Дела 

20:29,30.
_______________________________________________________________________

„Никогаш, никогаш порано вистината не била толку погрешно 
претставена, омаловажувана и унижувана преку изопачени човечки 
спорови отколку во овие последни денови... Луѓето се фасцинирани 
со некои необични, нови работи и немаат доволно мудрост да го 
препознаат карактерот на идеите кои луѓето можат да ги прикажат 
и обликуваат како нешто на што треба да му се обрне внимание. Но, 
да се нарече тоа нешто од големо значење и да се поврзе со Божјите 
пророштва, не значи дека тоа е вистина. О, како ова го разоткрива 
нискиот стандард на побожноста во црквите! Луѓето кои сакаат да 
изнесат нешто оригинално, ќе измислат нови и чудни работи, и 
без размислување ќе преминат на овие нестабилни теории кои се 
вткаени како драгоцена теорија, и ќе ги претстават како прашање на 
живот и смрт“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], 
vol. 6, p. 1064.

б. Како примерот и зборовите на Павле ги одразуваат учењата 
на Самиот Христос? Дела 20:31-35.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога Павле на своите слушатели им ги покажал своите раце 
кои носеле знаци на напорна работа, тоа било сведоштво дека тој 
за своето издржување на никого не му бил на товар. Сметал дека 
тоа не ја намалува силата на неговите трогателни апели, неговата 
чувствителност, разумност и елоквентност, повеќе од било кој друг 
човек кој учествува во христијанската служба...

Ние не сметаме дека секој проповедник е обврзан во секој поглед 
да работи како што Павле работел. Сепак, на сите им кажуваме 
дека Павле бил христијански господин (џентлмен) од највисок тип. 
Неговиот пример покажува дека механичката работа не мора да 
му го намали влијанието на никого, дека работата со свои раце во 
некои чесни занимања не треба да го прави човекот прост, груб и 
неучтив“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, 
p. 1064.

в. Што открива колку длабоко луѓето биле трогнати од срдечни 
апели на Павле? Дела 20:36-38.
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Среда               18. август

4. БЕСТРАШЕН И ОДЛУЧЕН
а. Додека мисионерите патувале, какво предупредување добиле 

во Тир, и што направиле тие пред да заминат од таму? Дела 
21:1-5.

_______________________________________________________________________

б. Каде потоа отишле? Дела 21:6-9.
_______________________________________________________________________

в. Опишете како дошло уште едно предупредување до Павле, 
и каков бил неговиот одговор. Дела 21:10-14. Како може 
неговата посветеност да нè инспирира.

_______________________________________________________________________

„Каде и да одел, Павле ги привлекувал заинтересираните срца, 
а душата му била поврзана со душата на неговите браќа. Кога се 
разделувал од нив, знаејќи и уверувајќи ги дека повеќе нема да го 
видат неговото лице, тие се исполнувале со тага и толку сериозно 
го молеле да остане со нив, тој извикал: ‘Што правите, та плачете 
и го нажалувате срцето мое?’ Гледајќи како тие страдаат поради 
конечната разделба со нив, неговото сочувствително срце било 
растргнато од болка. Тие го сакале и сметале дека не можат да се 
откажат од него. Кој христијанин не му се восхитува на ликот на 
Павле? Цврст како карпа кога стоел во одбрана на вистината, тој 
знаел да биде сочувствителен и нежен како дете кога бил опкружен 
со неговите пријатели“. – The Review and Herald, September 8, 1885.

„Чувајте ја вашата душа во правда. Ова нека биде јазикот 
на вашата душа: Јас верувам во Бога, во Неговата промисла, во 
Библијата и во вистината и јасноста на целта. Не можам, и нема да 
отстапам ниту една јота од мојата должност и од она што Господ 
го бара од мене. Не можам, не се осмелувам ниту во најмала 
мера, својот витален интерес да го жртвувам за свети работи за 
да го скинам од себе притисокот на привремените непријатности. 
Секогаш ќе чекам, одејќи во понизност со Бога, во кротост, смерност 
и во едноставност на душата, сè додека Господ не ми подари успех 
и победа во Негово време и на Негов начин“. – Manuscript Releases, 
vol. 12, p. 107.

г. Кога Павле пристигнал во Ерусалим, какви вести му донеле? 
Дела 21:15 -21.
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Четврток           19. август

5.  ДОВЕДЕН ВО СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ
а.  Објаснете го советот, даден на Павле, и неговото покорување на 

истиот. Дела 21:22-26.

„Оваа отстапка не била во согласност (со учењето на Павле), ниту 
со цврстината и честитоста на неговиот карактер. Неговите советници 
не биле непогрешливи. Иако некои од овие луѓе пишувале под 
вдахновение на Божјиот Дух, сепак, кога не биле под Негово директно 
влијание, тие понекогаш грешеле“. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1065.
_______________________________________________________________________

б. Опишете ги катастрофалните последици од оваа постапка, и 
начинот на кој бил поштеден животот на Павле. Дела 21:27-32. 
Како се повторува историјата?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Илија бил обвинет дека на Израел му донесува несреќа и немир, 
Еремија, дека е предавник; Павле дека го сквернави храмот. Од тоа 
време па сè до денес, оние што сакале да останат верни на вистината, 
жигосани се како бунтовници, како кривоверци или расколници. 
Мнозина што имаат премногу слаба вера за да можат да го прифатат 
сигурното пророчко слово, лесно ги прифаќаат обвинувањата против 
оние кои се осмелуваат да ги жигосаат омилените гревови. Тој дух ќе 
расте сè повеќе и повеќе. Библијата јасно нè учи дека се приближува 
време кога државните закони ќе дојдат во таква спротивност со 
Божјите закони, што секој кој ќе сака да ги држи сите Божји прописи, 
ќе мора да биде подготвен да претрпи срам и казна како злосторник“. 
– Големата борба, 458.

Петок               20. август

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога бил состанокот на првиот ден од неделата, и како ние тоа го 

знаеме?
2. Што ме учи апостол Павле за водење на  душите во верата?
3. Објаснете го контрастот помеѓу Павле и многуте таканаречени 

проповедници денес?
4. Зошто Павле бил толку посветен мисионер и како можам да бидам сличен 

на него?
5. Како и зошто наскоро ваквиот прогон ќе се повтори против Павле?
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9. лекција          Сабота, 28 август  2021.

Апостолот под истрага
„И ми рече (Господ): Оди! Јас те праќам далеку - кај 

незнабошците.” (Дела 22:21).

„Оние што се повикани да се соединат со Христа, мораат да 
остават сè за да Го следат”. – Христовите поуки, 36,37.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:              Делата на апостолите, 408 - 418.

Недела                  22. август

1. ОТКРИВАЊЕ НА ХРИСТА

а. На што нè потсетува односот кон Павле? Дела 21:33-36; Лука 
23:18.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога Божјиот Син бил изведен пред судот, Евреите извикувале: 
‘Распни Го, распни!’ Затоа што Неговиот чист живот и светото учење 
ги осведочувале за гревот и ги осудувале; и од истата причина 
мнозина во своите срца извикуваат против Божјата Реч“. – Counsels 
to Parents, Teachers, and Students, p. 425.

б. Зошто божественото провидение го отворило патот за одбрана 
на Павле? Дела 21:37-39.

_______________________________________________________________________ 

„Среде метежот, апостолот останал мирен и присебен. Тој во 
душата се потпирал на Бога и знаел дека небесните ангели се околу 
него. Тој не можел да го напушти храмот без да се обиде да им ја 
изнесе вистината на своите сонародници. Затоа, тој се свртел кон 
заповедникот, и со почит му се обратил на грчки јазик, велејќи: 
‘Можам ли да ти кажам нешто?’... Побарал да му се дозволи да 
зборува со народот. Господ му дал на Својот слуга влијание врз 
римскиот офицер и барањето било исполнето“. – Sketches From the 
Life of Paul, p. 218.
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Понеделник

2. ЧЕСТИТА ОДБРАНА 
а. Наведете неколку главни моменти од одбраната на Павле? 

Дела 21:40; 22:1-11.
_______________________________________________________________________

„Апостолот никогаш не можел да го заборави своето обраќање 
од прогонувач на сите што верувале во Христа, во оној кој поверувал 
во Него. Какво значење имала оваа преобразба врз целиот негов 
подоцнежен живот! Какво охрабрување било кога работел на 
страната на Оној што некогаш го исмевал и презирал! Никогаш не 
можел да го заборави уверувањето што му било дадено во првиот 
дел од неговата служба. Тој можел да зборува мудро затоа што 
имал искуство и лично знаење за Господ Исус Христос. Тој имал 
жива, постојана вера затоа што го развил чувството на Христовото 
присуство во сите негови дела. Тој добивал сила во молитвата и 
како верен Христов војник секогаш ги очекувал наредбите на својот 
Капетан“. – The SDA Bible Commen¬tary [E. G. White Comments], vol. 
6, p. 1065.

б. Зошто Павле бил потполно сигурен дека Бог го повикал да му 
служи на незнабожечкиот свет? Дела 22:12-21.

_______________________________________________________________________

„Господ бил тој кој пред Павла поставил задача да стапи во 
големото мисионско поле на незнабожечкиот свет. За да го 
подготви за тоа обемно и тешко дело, Бог тесно го поврзал со себе 
и пред неговите восхитени очи ги открил сцените на небесната 
слава и убавина“. – Делата на апостолите, 159.

в. Како реагирала толпата кон Павле, и каков бил резултатот? 
Дела 22:22-24.

_______________________________________________________________________

„(Римскиот заповедник) не го разбирал излагањето на Павле на 
еврејски, и врз основа на општата возбуда заклучил дека неговиот 
затвореник мора да биде виновен за некое големо злосторство...

Телото на апостолот, како на обичен злосторник, било врзано 
и подготвено за камшикување. Покрај себе немал ниту еден 
пријател. Се наоѓал во римска касарна, опкружен само со брутални 
војници“. – Sketches From the Life of Paul, p. 220.
г. Зошто Павле бил поштеден од уште потешки искушенија? 

Дела 22:25-29.

23. август
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Вторник               24. август

3. ПРЕД СОВЕТОТ
а. Како започнало сослушувањето на Павле пред советот, и што  

пророкувал тој? Дела 22:30; 23:1-5.
_______________________________________________________________________

„Под влијание на Светиот Дух, Павле изрекол пророчки укор, сличен 
на она што Христос го изговорил, разоткривајќи го лицемерието на 
Евреите. Пресудата изречена од апостолот била ужасно исполнета 
кога незаконскиот и лицемерен првосвештеник бил убиен од страна 
на атентаторите во еврејската војна“. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1065.
б. Како Павле мудро го пренасочил фокусот на сослушувањето? Дела 

23:6-9.
_______________________________________________________________________

„Фарисеите биле многу строги во поглед на надворешното 
почитување на формите и обичаите и биле исполнети со арогантност, 
световност и лицемерна самоправедност. Садукеите го негирале 
воскресението на мртвите и постоењето на ангели  и биле скептични 
дури и во однос на Бога. Оваа секта била составена воглавном од 
недостојни  луѓе, од кои мнозина биле развратни во своите навики“. – 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1077.

„Овие две сопернички партии почнале меѓусебно жолчно да се 
расправаат, и така се скршила силата на нивното заедничко противење 
против Павле...

Во конфузијата што настанала, садукеите со сите сили настојувале 
да се доберат до апостолот за да го погубат, а фарисеите биле исто 
толку ревносни во настојувањето да го заштитат“ – Делата на 
апостолите, 411,412.

в. На кој начин Павле бил заштитен, и на што нè потсетува тоа? Дела 23:10.
_______________________________________________________________________

„Нашата положба пред Бога не зависи од количината на светлина 
што сме ја добиле, туку од начинот на кој го употребуваме она што го 
имаме. Така, дури и незнабошците, кои ќе го изберат она што е право, 
колку што можат тоа да го разликуваат, се во поповолна положба од 
оние, кои добиле голема светлина и тврдат дека му служат на Бога, 
но ја запоставуваат светлината и во својот секојдневен живот работат 
спротивно на она што го исповедаат“ – Копнежот на вековите, 239.
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Среда          

4. САМ ВО ТЕМНИНАТА 
а. Какви биле мислите на Павле додека бил сам ноќе во затворот 

во замокот, и што му донело утеха? Дела 23:11. 
„Подоцна, кога размислувал за тоа мачно доживување, Павле 

почнал да стравува дека неговото тогашно однесување можеби 
не било по Божја волја. Можеби згрешил што воопшто и дошол во 
Ерусалим? Можеби неговата топла желба да се соедини со своите 
браќа резултирала со вакви несреќни последици?

Ставот на Евреите како божемен Божји народ пред незнабожечкиот 
свет предизвикал голема загриженост и болка во душата на апостолот. 
Какво мислење за нив ќе имаат тие незнабожечки војници? Евреите 
тврдат дека се поклоници на Јехова, а проникнати со слеп и наполно 
беспричински бес се нафрлаат да ги уништат дури и сопствените 
браќа кои не се согласуваат со нив по прашањето на верата и својот 
најсвечен верски собор го претвораат во сцена на судири и дивјачка 
конфузија. Павле чувствувал дека на Божјото име му е нанесен срам 
пред незнабошците. 

Сега се наоѓал во затвор и знаел дека неговите непријатели со очајна 
пакост ќе се послужат со сите средства да го убијат. Дали е можно 
неговата работа и неговите заложби за црквата да завршиле и сега ќе 
се појават бесни волци? На Павле на срце му лежело Христовото дело 
и тој со длабока страхопочит размислувал за опасностите во кои се 
наоѓаат расеаните цркви, изложени на прогони од исти такви луѓе на 
какви што наишол во Синедрионот. Потиштен и обесхрабрен, Павле 
плачел и се молел на Бога.

Во тој мрачен миг Господ не го заборавил својот слуга. Тој го 
заштитил од бесот на убиствено расположениот џган во предворјето 
на храмот; Тој бил со него пред Синедрионот; Тој бил со него и во 
тврдината; Тој и сега му се открил на својот сведок, одѕивајќи се на 
неговата сесрдна молитва да му го покаже патот. ‘Ноќта му се јави 
Господ и му рече: „Не плаши се, Павле! И како што сведочеше за Мене 
во Ерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим’ (Дела 23:11))“. – 
Делата на апостолите, 412,413.
б. Што ја открива Божјата подготвеност да нè утеши во темнината, 

исто како што направил за Павле, и за Давид кога бил сам во 
пустината? Псалм 63:5,6.

„Во сите времиња и на секое место, во сите таги и страдања, кога 
изгледите се мрачни, а иднината неизвесна, а ние се чувствуваме 
беспомошни и осамени, Утешителот ќе биде испратен како одговор 
на молитвата на верата“. – Christian Service, p. 251.

25. август
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Четврток             26. август

5. ОД СТРАНА НА СВОЈОТ НАРОД
а. Следниот ден, каков план смислил непријателот на душите? 

Дела 23:12-15.

„Додека Господ го храбрел својот слуга, непријателите на Павле 
желно ковале заговор и правеле планови како да го уништат“. – 
Делата на апостолите, 413.

б. Преку кого Бог го разоткрил злобниот заговор? Дела 23:16-21.

в. Како единствено главниот капетан можел да го поништи 
планот, и што треба да научиме и сфатиме од прогонот против 
Павле? Дела 23:22-33.

„Ова не бил прв случај Божји слуга да најде меѓу незнабошците 
прибежиште од злобата на оние кои тврделе дека се Божји народ...  
Иако еврејските поглавари тврделе дека ревнуваат за Божјата чест и за 
добро на Израел, тие всушност биле непријатели и на Бога и на Израел. 
Со збор и со пример тие всушност сè повеќе го оддалечувале народот 
од послушноста кон Бога и го одвеле толку далеку, што Бог не можел да 
биде негова одбрана за време на неволјите“. – Делата на апостолите, 
416, 417.

„Сатаната постојано дејствува преку своите орудија за да ги 
обесхрабри и да ги уништи оние што ги избрал Бог да извршат некое 
големо и добро дело. Тие можат да бидат подготвени да го жртвуваат 
и животот за напредок на Христовото дело, но големиот измамник им 
влева на нивните браќа сомнеж во врска со нивната исправност; но, ако 
се прифатат, тие сомнежи ја поткопуваат довербата во искреноста на 
нивниот карактерот со што ги осакатуваат нивните напори“. – Делата на 
апостолите, 418.

Петок                27. август

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како однесувањето на Павле се разликувало од однесувањето на 

неговите сонародници?
2. Што му овозможило на Павле да ги издржи многубројните страдања 

што го снашле?
3. Кој се однесувал најлошо кон Павле – незнабошците, фарисеите 

или садукеите?
4. Зошто можеме да се утешиме од Божјата грижа за Павле во затворот 

во замокот? 
5. Објаснете го спротивставениот став помеѓу римскиот капетан и 

Евреите?
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Сабота, 4. септември 2021. 

Дар во првата сабота за црква во 
Доминиканска Република

Доминиканската Република го сочинува 
источниот дел на Карипскиот остров 
Хиспаниола, кој го дели со Хаити на запад, 
а на север се граничи со Атлантскиот океан. 
Ова е прекрасна, тропска земја позната по 
светски плажи, одморалишта, голф како и 
со своите срдечни, пријателски настроени 
луѓе. Природната убавина која може овде да 
се пронајдат вклучува дождовни шуми, савани 
и висорамнини, како и највисоката планина на 
Карибите. Главниот град, Санто Доминго датира од петтиот век и е богат со 
историски архитектонски локалитети.

Шпанскиот јазик го зборуваат 80% од 10,8 милиони луѓе, а следат 
хаитскиот, креолскиот и самана англискиот; економијата воглавном 
се заснова на рударство, земјоделство, трговија и услужни дејности. 
Официјалната религија е римокатоличката, со околу 40% активни и 29% 
формални верници, 18% евангелистички протестанти и 11% се оние кои не 
се изјаснуваат како припадници на било која религиска група.

Реформното движење на АСД пристигна во оваа земја во раните 
седумдесетти години, преку доминиканските мисионери кои живееле во 
САД и кои ја споделија сегашната вистина со своите пријатели и семејства. 
Некои од овие ревни верници потоа се преселиле назад на својот роден 
остров за на луѓето лично и со поголема ефикасност да им ја објават веста 
на вистината. Во овој регион бил испратен и еден проповедник – и со Божја 
сила, саканата химна на РДАСД за 144 илјади била клучна за отворање на 
многу врати за библиски студии, а делото беше организирано во 1976. 
година. Оттогаш, пораката се ширеше понатаму и сега имаме преку 150 
членови на црквата и околу 400 редовни ученици на саботна школа. 

Со овој раст, природно се појави потреба за цркви во кои би се славел 
Господ. Со Божја милост, имаме земја за оваа намена во Ла Салвиа, Бонао 
во северниот дел на островот. Тука се веќе започнати градежните работи, а 
исто така планираме на Господ да му посветиме и молитвен дом во делот 
од градот Лос Мина провинција на Санто Доминго. Овдешните браќа 
доброволно донираа свои средства за овие потреби, но за да се остварат 
овие цели потребна ни е и ваша помош. 

Кога ќе се собира дар во првата сабота, ве молиме великодушно 
да приложите за спомениците да заблескаат на слава Божја во оваа 
островска земја. Наша молитва е Господ богато да ги благослови  даровите 
и дарителите!

Вашите браќа и сестри од Доминиканска Република
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10. лекција          Сабота, 4. септември 2021.

Сведочете со чиста совест
„А затоа и сам се трудам секогаш да имам чиста совест пред 

Бога и пред луѓето” (Дела 24:16).

„Совеста лишена од навреда кон Бога и човекот, срце што 
чувствува најнежно сочувство кон луѓето, особено кон оние што 
можат да се придобијат за Христа, ќе ги поседуваат атрибутите што 
ги имал Христос. Сите такви ќе бидат проткаени со Неговиот Дух. 
Тие ќе имаат резервоар за убедување и складиште за едноставна 
речитост”. – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 120.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Делата на апостолите, 419-426.

Недела                          29. август

1. ТЕРТИЛ, ГОВОРНИК
а. Опишете на кој начин ласкавото лицемерие и лагата се 

користени на почетокот на сослушувањето на Павле пред 
намесникот Феликс. Дела 23:34,35; 24:1-9.

„Тука Тертил се спуштил до најбесрамна лага. Феликс по 
карактерот бил злобен и достоен за презир... Неговите постапки, 
проникнати со суровост и угнетување, го довеле до тоа да биде 
омразен од сите. Предавничката суровост на неговиот карактер 
се манифестирала во бруталното убиство на првосвештеникот 
Јонатан, кому во голема мерка му бил должен за својата позиција...

Преку измамнички вештини на Симон Магус, еден кипарски 
волшебник, Феликс ја навел (Друзила) да го напушти својот сопруг 
и да стане негова сопруга. Друзила била млада и убава и, згора 
на тоа,  Еврејка. Таа била посветено приврзана за својот сопруг, 
кој направил голема жртва да ја добие нејзината рака. Навистина 
постоеле мали изгледи да ја натераат да се откаже од своите 
национални предрасуди и да ја разбуди одвратноста кај својот 
народ со цел да воспостави прељубничка врска со еден суров и 
стар развратник”. – Sketches From the Life of Paul, pp. 235, 236.

„Оние што го слушале Тертила знаеле дека тие ласкави зборови 
се наполно  невистинити, но нивната желба Павле по секоја цена 
да биде осуден била посилна од нивната љубов кон вистината”. – 
Делата на апостолите, 419,420.
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Понеделник              30. август

2. ВО СОВРШЕН МИР
а. Како Павле отворено ја започнал својата одбрана пред 

Феликс? Дела 24:10-13.
_______________________________________________________________________

„Феликс бил доволно остроумен за да проникне во намерите 
и во карактерот на Павловите тужители. Знаел од какви побуди му 
ласкаат и видел дека не се во состојба, ниту пак имаат факти, да ги 
поткрепат своите обвинувања изнесени против Павла. Обраќајќи 
му се на обвинетиот, тој го повикал сам да одговара за себе. Павле 
не трошел пофални зборови и комплименти, туку едноставно рекол 
дека радо ќе се брани пред Феликса, знаејќи дека веќе долго е судија 
и дека добро ги познава еврејските закони и обичаи. Зборувајќи за 
обвинувањата изнесени против него, јасно покажал дека ниту едно 
од нив не е вистинито. Изјавил дека не предизвикал нереди ниту во 
еден дел на Ерусалим, ниту пак го осквернил светилиштето“. – Делата 
на апостолите, 420,421.

б. Каков концепт му претставил Павле на намесникот? Дела 24:14,15.
_______________________________________________________________________

„Како последица на Адамовиот грев, смртта преминала на целиот 
човечки род. Сите, без разлика, одат во гроб. А благодарение на 
планот на спасението, сите ќе излезат од своите гробови.“ – Големата 
борба, 544.

в. Зошто целта на животот на Павле е корисна за сите? Дела 24:16; 
Исаија 26:3,4.

„Внатрешниот мир и уверувањето дека сме исправни пред Бога ќе 
го засили и закрепи умот како што росата ја крепи нежната билка. 
Волјата тогаш е вперена во добар правец и потчинета, па според тоа и 
одлучна, но слободна од претерувања. Мислите се пријатни затоа што 
се посветени. Ведрината на духот која можеш да ја стекнеш ќе биде на 
благослов за сите кои те опкружуваат. Овој мир и спокојство со време 
ќе стане твоја вистинска природа и ќе зрачи со своите драгоцени 
зраци на сета твоја околина, за повторно да се врати кон тебе. Колку 
повеќе го негуваш тој духовен мир, толку повеќе тој ќе расте во тебе. 
Тоа е живо задоволство кое не ги руши моралните енергии туку ги 
поттикнува на уште поголема делотворност. Совршениот мир е 
небесна карактеристика и него го поседуваат ангелите. Бог нека ти 
даде да го стекнеш тој мир.“ – 2. Сведоштво, 327.
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Вторник              31. август

3. ВЕЧНОСТ НАСПРОТИ УДОБНОСТ
а. Кое прашање го предизвикало гневот на Евреите против 

Павле? Дела 24:17-21.

б. Во која смисла Феликс бил слаб како да се справи со случајот? Дела 
24:22,23.

„Апостолот зборувал од длабината на душата со очигледна 
искреност и во неговите зборови се чувствувала тежина и моќна 
уверливост. Во своето писмо, упатено до Феликса, Клаудиј Лисие 
го изнел своето лично сведоштво за Павловото однесување. Освен 
тоа, сам Феликс многу подобро ја познавал еврејската вера отколку 
мнозина што претпоставувале. Фактите што Павле јасно и искрено 
ги изложил во врска со овој случај, на Феликса му овозможиле уште 
подобро да проникне во побудите што ги навеле Евреите Павла да 
го обвинат за поттикнување на предавство и бунт. Намесникот не 
сакал неоправдано да осуди еден римски граѓанин само затоа да ги 
задоволи неговите тужители, ниту пак сакал да им го предаде ним да 
го убијат без праведно судење. Меѓутоа, Феликс при своите постапки 
не се раководел од никакви повисоки побуди, туку од лични интереси. 
Тој бил роб на славољубието и на желбата за унапредување. Стравот 
да не им се замери на Евреите не му дозволувал да постапи наполно 
праведно со овој човек за кого знаел дека е невин, и затоа решил 
да го одложи судењето додека не дојде Лисие, велејќи: ‘Кога ќе 
дојде заповедникот Лисие, ќе го решам вашето дело’“. – Делата на 
апостолите, 421,422.

в. Како ставот како тој на Феликс го жалости Духот? Дела 24:24,25.

„Тој (Феликс) ја омаловажил последната понудена милост и никогаш 
веќе не му бил упатен Божји повик“. – Делата на апостолите, 427.

„Таквите (Семејството на братот К) заземаат неутрален став 
мислејќи дека е сосем доволно тоа што не војуваат против вистината. 
Меѓутоа, светлината кои тие толку негрижливо ја запоставуваат 
исчезна во темнината. Тие настојуваат да ја смират својата совест 
говорејќи му на Божјиот Дух: ‘Оди засега, а кога ќе имам време ќе 
те повикам’. Така очекуваното време никогаш нема да дојде. Тие 
пропуштаат златна прилика која никогаш повеќе нема да им се 
пружи на таков начин, бидејќи светот ја засолнува светлината која 
веќе еднаш ја одбиле. Интересите на овој живот и милината на 
возбудливите задоволства ги обземаат нивните мисли и срце, додека 
нивниот најдобар Пријател, благиот и милостив Спасител, останува 
отфрлен и заборавен“. – 4. Сведоштво, 108.
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Среда              1. септември

4. ИЗГОВОРИ, ИЗГОВОРИ...
а. Наведете некои вообичаени изговори за тоа дека не можеме 

целосно да му се посветиме на Христа, како и исходот од сите 
нив. Лука 14:15-20,24. 

„Изговорите за одбивање на повикот на гозба, опфаќаат цела лепеза 
на изговори за одбивање на евангелскиот повик. Луѓето изјавуваат 
дека не можат да ги загрозат своите световни изгледи за успех, 
прифаќајќи ги барањата на евангелието. Тие своите земни интереси 
ги сметаат за многу поважни од вечните. И така токму благословите 
што ги примиле од Бога станале пречка која нивната душа ја одделува 
од нивниот Творец и Откупител. Тие не сакаат да бидат прекинати во 
своите земни потфати и затоа им велат на гласниците на милоста: ‘Сега 
оди си, а кога ќе најдам време, ќе те повикам’ (Дела 24:25). Други, пак, 
ги посочуваат тешкотиите што би се појавиле во нивните општествени 
односи доколку би го прифатиле Божјиот повик. Тие велат дека не 
можат да си дозволат да ги нарушат односите со своите роднини и 
познаници. И така тие докажуваат дека спаѓаат меѓу лицата опишани 
во параболата. Домаќинот на гозбата смета дека тие со своите слаби 
изговори покажале презир кон Неговиот повик. 

Човекот кој рекол: ‘Се оженив и затоа не можам да дојдам!’, 
претставник е на голем број на луѓе. Постојат многу сопружници кои 
му дозволуваат на својот брачен другар да ги спречи да го прифатат 
Божјиот повик. Сопругот вели: „Иако сфаќам дека ми е должност да 
го прифатам повикот, сепак, не можам да решам сè додека мојата 
сопруга се противи. Таа со своето влијание многу ми отежнува да го 
сторам тоа!“ Кога сопругата ќе го чуе повикот на милоста: ‘Дојдете, 
зашто веќе сè е подготвено!’, таа одговара: ‘Те молам, извини ме! 
Мојот сопруг ги одбива повиците на милоста. Вели дека во тоа го 
спречуваат неговите работи. Морам да го поддржам мажот ми и 
затоа не можам да дојдам!’ Срцата на децата се поттикнати и тие 
сакаат да дојдат, но силно се приврзани за таткото и мајката кои не го 
прифаќаат евангелскиот повик, па мислат дека и од нив не може да се 
очекува да дојдат. И тие велат: ‘Оправдај ме!’ 

Сите тие го одбиваат повикот на Спасителот затоа што се плашат од 
поделба во семејството. Тие претпоставуваат дека, ако одбијат да го 
послушаат Бога, ќе си обезбедат мир и напредок во домот; но, ова е 
заблуда. Сите што сеат себичност, себичност и ќе пожнеат. Отфрлајќи 
ја Христовата љубов, тие го отфрлаат и она што на човечката љубов и 
дава чистота и постојаност. Не само што ќе го загубат небото, туку и 
ќе пропуштат вистински да уживаат во она заради што го жртвувале 
небото”. – Христовите поуки, 224,225.
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Четврток             2. септември

5. ИЗЛЕВАЊЕ БЕЗ МЕРКА
а. Наместо да се изговараме, што се случува кога целосно ќе му 

се предадеме на водството на Светиот Дух? Дела 3:19; Исаија 
44:22,23; Псалм 110:3.

„Ние сме вклучени во борбата за вечен живот; и во оваа битка, 
благодатта се соочува со природата, а целата сила на сопственото 
‘јас’ се спротивставува на победата. Малкумина го наоѓаат патот на 
самоодрекување полн со крстови, а уште помалку го следат... Дали ќе 
истраете и нема да се уморите од правење добро? Оваа христијанска 
војна подразбира судири и постојана будност. Совршената победа 
може да биде ваша само ако радосно го подигнете крстот Христов“. – 
Letters and Manuscripts, Letter 48, 1888.

„Божјите слуги, со лица осветлени од свето помазание, ќе брзаат 
од едно до друго место да ја објават небесната вест. Илјадници 
гласови низ целата земја ќе ја објавуваат опомената. Ќе се прават 
чуда, болни ќе оздравуваат, а верните ќе ги придружуваат знаци и 
чуда. И сатаната ќе прави лажни чуда; ќе стори и оган да падне од 
небото пред луѓето (Откровение 13:13). На овој начин жителите на 
земјата ќе бидат присилени да се решат за кого ќе се определат.  

Веста ќе се шири не толку со докажување колку со длабоко 
осведочување на Божјиот Дух. Доказите се изнесени. Семето е посеано 
и сега ќе никне и ќе донесе плод. Списите што ги распространиле 
мисионерските соработници го извршиле своето влијание, но 
мнозина врз кои вистината имала длабок впечаток, биле спречени 
вистината потполно да ја сфатат или да ја послушаат. Меѓутоа, сега 
зраците на светлината проникнуваат насекаде и вистината се гледа 
кристално јасна, а искрените Божји деца ги кинат врските што ги 
задржувале до сега. Семејните и црковните врски сега се немоќни да 
ги задржат. Вистината им е подрагоцена од сè друго. И покрај силите 
што се здружиле против вистината, голем е бројот на оние што ќе 
застанат на Господова страна“. – Големата борба, 612.

Петок                 3. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто првосвештеникот Ананија го донел Тертил на сослушувањето на 

Павле?
2. Зошто е од витално значење да се одржува чиста совест преку признавање 

и покајание?
3. Како можам да одолговлекувам во некои области од животот, како што тоа 

го правел Феликс?
4. Кои неубедливи изговори можам да ги изнесам кои го гушат гласот на 

Светиот Дух?
5. Како можам да учествувам во излевањето на Светиот Дух во целост?
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 11. лекција         Сабота, 11. септември 2021. 

Сведочење на царот
„Но, откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам 

на мали и на големи, зборувајќи само за она што беа го зборувале 
Пророците и Мојсеј дека треба да се случи” (Дела 26:22).

„Христовата круна треба да се издигне над дијадемите на земните 
владетели“. – 6. Сведоштво, 402.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:             Делата на апостолите, 427-438. 

Недела                  5. септември

1. ПОСЛЕДИЦА ОД ОТФРЛАЊЕ НА СВЕТЛИНАТА
а. Бидејќи Феликс ги ставил световните задоволства, алчноста 

и амбициозното политиканство пред светлината што му ја 
донел Павле, што уследило во неговиот живот? Дела 24:26,27. 

„(Феликс) навестил дека Павле лесно би можел да биде пуштен 
на слобода кога би уплатил една поголема сума пари. Но апостолот 
поседувал премногу благороден карактер за да се согласи да биде 
ослободен со поткуп. Немал никаква вина и не сакал да се спушти 
дотаму со компромис со злото да ја купува својата слобода“. – Делата 
на апостолите, 426,427.

„(За време на непријателството во Кесарија меѓу Грците и Евреите) 
Феликс, чие непријателство кон Евреите секоја година станувало 
посилно, сега им дал слобода на своите војници да ги ограбуваат 
куќите на богатите.

Овие смели постапки на неправда и суровост не можеле да останат 
незабележани. Евреите поднеле официјална жалба против Феликс 
и тој бил повикан во Рим да одговори на нивните обвинувања. Тој 
многу добро знаел дека неговиот начин на изнуда и угнетување им 
дал многу причини за жалба, но сепак се надевал дека ќе ги помири 
и одоброволи. Затоа, иако искрено го почитувал Павле, тој решил да 
ја задоволи нивната злоба оставајќи го во ќелија. Сепак, сите негови 
напори биле залудни. Иако избегнал прогонство или смрт, тој бил 
отстранет од функцијата и лишен од најголемиот дел од неговото 
нелегално стекнато богатство. Друзила, како соучесник во неговата 
вина, потоа загинала, заедно со нивниот единствен син во ерупција на 
Везув. Неговите последни денови завршиле во срамота и осаменост“. 
– The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1066.
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Понеделник                    6. септември

2. БЕЗБЕДНОСТ НА НЕОЧЕКУВАН НАЧИН
а. Објаснете ја политиката на Фест, кој го заменил Феликс. Дела 

25:1-6.

„Фест решително останал при својата намера на Павле да му 
овозможи праведно судење во Цезареја. Бог во своето провидение 
влијаел врз решението на Фест животот на апостолот да биде 
продолжен“. – Делата на апостолите, 429.

б. Како продолжило сослушувањето, и со каков резултат? Дела 
25:7-12. Зошто за Павле било побезбедно да оди кај Цезар 
отколку во Ерусалим? 2. Тимотеј 3:12.

„Така уште еден Божји слуга, поради омразата родена од верската 
закоравеност и самоправедност, бил присилен за заштита да им 
се обрати на незнабошците. Истата оваа омраза во свое време го 
присилила пророкот Илија помош да побара од вдовицата во Сарепта, 
како што ги присилила и весниците на евангелието да ја напуштат 
Јудеја за пораката на евангелието да им ја однесат на незнабошците. 
На истата оваа омраза наидува и Божјиот народ кој живее денеска. 
Кај мнозина кои тврдат дека се Христови следбеници се наидува на 
иста гордост, формализам и себичност, на ист дух на противење - на 
сè она што заземало толку истакнато место во срцето на Евреите. Во 
иднина многу таканаречени Христови претставници ќе заземат став 
сличен на оној што го заземале еврејските свештеници и поглавари 
спрема Христа и апостолите. Во големата криза низ која наскоро ќе 
мора да поминат, верните Божји слуги ќе наидат на иста упорност, на 
иста свирепост, на решителна и непреодолива омраза.

На сите кои во тие тешки денови бестрашно ќе му служат на 
Бога според своја сопствена совест, ќе им биде потребна храброст, 
решителност и познавање на Бога и на Неговата Реч, зашто сите што 
ќе му останат верни на Бога ќе бидат гонети. Нивните најчисти побуди 
и нивните најблагородни напори ќе бидат погрешно толкувани, 
а нивното име озлогласено и презрено. Сатаната со сета своја 
измамничка сила ќе настојува да влијае врз срцето и да го затемни 
умот за злото да го претстави како добро, а доброто како зло. Доколку 
е посилна и почиста верата на Христовите следбеници и порешителна 
нивната послушност кон Бога, сатаната сè повеќе ќе се труди против 
нив да ги поттикне оние што го газат Божјиот закон, а тврдат дека се 
на вистинскиот пат. Ќе биде потребно најсилно надевање и најголемо 
јунаштво и одлука за да се одржи верата која еднаш им е дадена на 
светите.“ – Делата на апостолите, 430,431.
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Вторник             7. септември

3. БОЖЕСТВЕН ПЛАН
а. По Божја промисла, кој друг требало да се сретне со Павле? Дела 

25:13-22.
„Павле се повикал на цезарот и Фест не можел да постапи 

поинаку, туку да го прати во Рим. Но, извесно време не можел 
да се најде соодветен брод... Така на Павле му се дала можност 
причините за својата вера да ги изнесе пред најистакнатите луѓе 
во Цезареја, а исто така и пред царот Агрипа Втори, последен од 
Иродовата лоза“. – Делата на апостолите, 433.
б. Опишете ја сцената и воведната средба меѓу Павле и Агрипа во 

судот – и како небото гледало на тоа. Дела 25:23-27.
„Во чест на своите гости, Фест се трудел таа пригода да ја стори 

што посвечена. Раскошната облека на намесникот и на неговите 
гости, мечовите на војниците и сјајните оклопи на нивните 
заповедници претставувале мошне раскошна сцена.  

И тогаш Павле, сè уште во окови, истапил пред собирот. Каква 
разлика! Агрипа и Верникија имале власт и положба, што со себе 
носат и световно одобрување. Но тие биле наполно лишени од 
оние особини што ги цени Бог. Го престапувале неговиот закон 
и биле расипани во срцето и во животот. Небото се гнасело од 
нивниот начин на работа. 

Остарениот затвореник, сè уште врзан во синџири за својот 
стражар, со својата појава немал ништо заради што светот би 
му укажува почести. Но за тој човек, навидум без пријатели, без 
богатство и положба, кој заради својата вера во Божјиот Син бил 
заточеник во ќелија, будно се интересирало целото небо. Ангелите 
биле негови чувари и придружници. Кога би светнала славата само 
на еден од тие блескотни весници, би го засенчила сиот царски 
раскош и сета нивна горделива растурливост. Царот и неговите 
дворјани би испопаѓале ничкум наземи, како и некогаш римските 
стражари крај Христовиот гроб“. – Делата на апостолите, 
433,434.

„Целото небо се интересирало за овој еден човек, кој сега стоел 
како затвореник поради неговата вера во Синот Божји. Возљубениот 
Јован вели: ‘Затоа светот не нè знае, зашто не Го спозна Него’. 
Светот не го познава Христа, ниту ќе ги познава оние кои Христа 
го прикажуваат со својот пример. Тие се синови Божји, деца на 
царското семејство; но светот не ги прифаќа нивните кнежевски 
тврдења. Тие можат да ја разбудат нивната љубопитност, но тие не 
се ценети или разбрани. Тие се за нив неинтересни и непривлечни“. 
– Sketches From the Life of Paul, p. 254.
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Среда              8. септември

4. ПОКАЈАНИТЕ ГРЕШНИЦИ СВЕДОЧАТ
а. Што можеме да научиме од начинот на кој Павле го започнал 

своето сведоштво? Дела 26:1-8. 
„Христијанството ќе го направи човекот господин (џентлмен). 

Христос бил љубезен дури и кон Неговите прогонители; и Неговите 
вистински следбеници ќе го покажат истиот дух. Погледнете 
го Павле кога бил изведен пред владетелите. Неговиот говор 
пред Агрипа е илустрација на вистинска љубезност и убедлива 
елоквентност. Евангелието не ја препорачува формалната учтивост 
што е релевантна во светот, туку учтивоста што произлегува од 
вистинската љубезност на срцето“. – Gospel Workers, p. 123.
б. Како понизноста на срцето зрачела од апостолот? Дела 26:9-

11.
„Примерите што се дадени во Божјата реч во врска со искреното 

каење и понизноста покажуваат дух на исповедање во кое нема 
извинување за гревот, ниту обиди за оправдување.  

Павле не се трудел да го прикрие својот грев, туку го изложувал во 
најцрни бои, без да се обидува да ја намали својата вина. Тој вели: 
‘Многу светии затворив, а кога ги убиваа, и јас одобрував, и често ги 
мачев по сите синагоги и ги принудував да хулат на Исус и, разјарен, 
без мерка ги гонев нив дури и до туѓите градови’ (Дела 26:10,11). Тој 
не се притеснувал да каже: ‘Христос Исус дојде во светот да ги спаси 
грешниците, меѓу кои сум прв јас’ (1. Тимотеј 1:15)“. – 5. Сведоштво, 
641.
в. Како Павле го опишал своето искуство, и која должност што му 

била доверена, исто така и нам ни е дадена сега, непосредно 
пред Христовото враќање? Дела 26:12-18.

„(Христовото) царство нема да дојде сѐ додека добрата вест за 
Неговата милост не се разнесе по сите краишта на земјата. Според 
тоа, ако му се предадеме на Бога и ако придобиеме други души за 
Него, ние всушност го забрзуваме доаѓањето на Неговото царство. 
Единствено оние кои се посветуваат на Неговата служба за да им ги 
отворат очите на слепите, да ги обраќаат луѓето ‘од темнината во 
светлина и од власта на сатаната кон Бога, па преку верата во Мене 
да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените’ 
(Дела 26:18) велат: ‘Еве ме мене, испрати ме мене’ (Исаија 6:8) 
- единствено тие искрено се молат: ‘Да дојде царството Твое’“. – 
Мисли од гората на благословите, 108,109.
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Четврток            9. септември

5.  ДАДЕНИ НЕПРОЦЕНЛИВИ МОЖНОСТИ
а.  Што Павле изнел како товар на неговото срце? Дела 26:19-23.
_______________________________________________________________________

б.  Како Фест открил недостаток на духовна проникливост? Дела 
26:24-26.

_______________________________________________________________________

в.  Објаснете како Светиот Дух силно го привлекувал Агрипа, и 
што, за жал, го натерало конечно да Му се спротивстави. Дела 
26:27-32.

_______________________________________________________________________

„Дали со овие зборови умот на Агрипа се вратил во минатото на 
неговото семејство и на нивните бесплодни напори против Оној кого 
Павле го проповедал? Дали помислил на неговиот прадедо Ирод 
и масакрот врз невините деца во Витлеем, на неговиот прадедо 
Антипа и убиството на Јован Крстител, на неговиот татко Агрипа 
Први, и мачеништвото на апостол Јаков? Дали видел во несреќите 
што ги снашле овие цареви докази за Божјото незадоволство како 
резултат на нивните злосторства против Неговите слуги? Дали сјајот 
и раскошот тој ден го потсетиле Агрипа на времето кога неговиот 
татко, цар далеку помоќен од него, стоел во истиот град во блескава 
облека, додека луѓето викале дека тој е бог? Дали заборавил како, 
дури и пред да се смират воодушевувачките извици, одмазда, брза 
и страшна, го снашла арогантниот цар? Нешто од сето ова прелетало 
во сеќавањето на Агрипа; но неговата суета била поласкана од 
блескавата сцена пред него, а гордоста и вообразеноста ги избркала 
сите благородни мисли.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 6, pp. 1066, 1067.

Петок                 10. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како крајот на животот на Феликс нè потсетува дека земната слава 

згаснува?
2. Кои особини треба да ги поседуваме кога се соочуваме со предавствој?
3. Како во случајот со Павле, зошто Господ понекогаш го одложува 

патувањето?
4. Што треба да сфатам кога се молам: „Да дојде царството Твое“ (Матеј 

6:10)? 
5. Како можам да бидам во опасност да ме заведе сјајот на овој свет?
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12. лекција          Сабота, 18 септември 2021.

Вера среде олуја
„Затоа, браќа, не плашете се, зашто Му верувам на Бога дека ќе се 

случи така, како што ми беше речено” (Дела 27:25).

„Со Павловото патување по морето била исполнета посебна Божја 
цел. Бог имал намера бродската посада да се осведочи преку Павле 
за Божјата сила“. – Рани списи, 207.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:            Делата на апостолите, 439-445.

Недела                 12. септември

1. ОКОВАН НА БРОД

а. Каква била сцената на следното искушение на Павле кој, покрај 
Лука, сепак бил тука да го утеши? Дела 27:1,2; Колосјаните 4:10 
(прв дел).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Римските војници биле одговорни со своите животи за безбедноста 
на нивните затвореници, а тоа довело до обичај на врзување на 
затворениците со ланци од десниот зглоб на левиот зглоб на војниците 
кои наизменично се менувале едни со други. На овој начин апостолот 
не само што не можел слободно да се движи, туку бил во постојан и 
близок контакт со луѓе со најнепријатен и апсолутно одбивен карактер; 
луѓе кои не само што биле необразовани и прости, туку кои под 
деморализирачкото влијание на нивната околина станале брутални и 
деградирани“. – Sketches From the Life of Paul, p. 262.

„Морнарите правецот на пловидбата го одредувале главно според 
положбата на сонцето и ѕвездите, а кога не се појавувале ниту сонце ниту 
ѕвезди, а претстоеле предзнаци на бура, сопствениците на бродовите не 
се осмелувале да тргнат на отворено море. Во текот на извесен период 
од годината безопасна пловидба била речиси неможна.

Сега апостолот морал да помине низ тешко искуство што му паднало во 
дел како заточеник во окови да издржи долга и истоштувачка пловидба 
по море до Италија... Меѓутоа, Аристарх по своја слободна волја го делел 
Павловото заточение за да може да му послужи во неговата неволја“. – 
Делата на апостолите, 439,440.
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Понеделник             13. септември

2. ОПАСНО ПАТУВАЊЕ
а. Што ја открива заслужената доверба која Павле набргу ја 

стекнал од Јулиј, кој го држел во притвор на патувањето за 
Рим? Дела 27:3.

______________________________________________________________________

„Бидејќи во тоа време здравјето му било нарушено, на апостолот оваа 
дозвола (да оди кај своите пријатели) му била добредојдена и тоа го 
примил со голема благодарност“. – Делата на апостолите, 440.
б. Како поминало патувањето, и на што ги предупредил Павле? 

Дела 27:4-10.
_______________________________________________________________________

„Меѓутоа, ветровите си уште биле неповолни и бродот тешко пловел... 
(Во местото Добри Пристаништа) биле присилени да се задржат 

извесно време очекувајќи поволен ветер. Бргу се приближувала зима ‘и 
пловењето веќе беше опасно’, па оние на кои им бил доверен бродот 
морале да ја напуштат надежта дека ќе стигнат на својата цел пред да 
помине времето погодно за пловидба. Сега единствено останало да 
се реши дали да се остане во местото „Добри Пристаништа” или да се 
направи обид да се дојде до некое поповолно место за зимување.

За ова прашање најсериозно се дискутирало, и капетанот најпосле го 
прашал за мислење и Павла, кој во меѓувреме се здобил со почит и кај 
морнарите и кај војниците. Без премислување апостолот советувал да 
останат тука каде што се затекле”. – Делата на апостолите, 440,441.

в. Што конечно било одлучено, но со какви резултати? Дела 
27:11-17.

„Капетанот решил да го прифати мислењето на мнозинството...
Гонет од ветерот, бродот се приближувал кон малечкиот остров Кавда, 

и додека морнарите биле во неговото засолниште, се приготвувале за 
најлошото. Чамецот за спасување, нивното единствено средство за излез 
и спас во случај да доживеат бродолом, се наоѓал приврзан за бродот и 
бил изложен на опасност во секој миг да се скрши во парампарчиња, па 
прва работа била чамецот да го подигнат на бродот. Потоа ги презеле 
сите мерки на претпазливост бродот да го зацврснат и да го оспособат 
да ѝ преодолее на бурата. Незначителната заштита што им ја давал 
малечкиот остров не траела долго и набргу тие биле изложени на сета 
жестокост на бурата”. – Делата на апостолите, 441,442.
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Вторник             14. септември

3. НАДЕЖ ЗА ОЧАЈНИТЕ 
а. Опишете ги борбите што се случиле на морето. Дела 27:18-20.
_______________________________________________________________________

„Бурата беснеела цела ноќ и бродот почнал да пропушта вода. 
Следниот ден, сите што биле на бродот – војници, морнари, 
патници и затвореници – се собрале да исфрлат од бродот сè што 
било излишно. Ноќта повторно дошла, но ветерот не стивнувал. Од 
бура носениот брод, со неговиот уништен јарбол и искинати едра, 
бил фрлан напред назад од бесот на невремето. Во секој момент се 
чинело дека стенкачките греди мора да попуштат, бидејќи бродот 
се нишал и треперел под ударите на невремето. Водата сè посилно 
продирала, така што и патниците и екипажот постојано работеле 
на пумпите. Никој на бродот не можел ниту еден миг да здивне... 
Мрачната апатија ги зафатила овие триста луѓе, кои четиринаесет 
дена лутале беспомошно и безнадежно под небото без сонце и 
ѕвезди. Немале средства за готвење; не можеле да запалат оган, 
приборот водата го однела во море, а повеќето резерви биле 
натопени со вода и расипани. Всушност, додека нивниот добар 
брод се борел со бурата, а брановите зборувале за смртта, никој 
не сакал храна“. – Sketches From the Life of Paul, p. 265.

б. Што направил Павле во тој момент, и како можел наскоро да 
им влее надеж на сите што се наоѓале на бродот? Псалм 55:22; 
56:3; Дела 27:21-26. 

„Додека сите наоколу очекувале брзо уништување, овој Божји 
човек, во спокој на својата беспрекорна совест, ги излевал своите 
срдечни молби во нивно име“. – Sketches From the Life of Paul, p. 
266.

„Со вера се фатил за раката на Семоќната сила и во своето срце 
исцело се потпрел врз Бога. Не се плашел за себе, зашто знаел дека 
Бог ќе го сочува со цел и во Рим да ја посведочи вистината за Исуса 
Христа. Но неговото срце било полно со сочувство кон несреќните 
души на оние што се наоѓале околу него - грешни, изопачени и 
неподготвени за смрт. И додека од длабината на душата го молел 
Бога на сите да им го поштеди животот, му било откриено дека 
неговата молитва е примена“. – Делата на апостолите, 442.

„Иако од сите нив физички најмногу страдал, (Павле) им упатувал 
зборови на надеж во најмрачниот час, и им подавал рака во секоја 
итна ситуација“. – Sketches From the Life of Paul, p. 266.
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Среда             15. септември

4. НЕПОСРЕДНА ОПАСНОСТ
а. Каков лукав трик смислиле себичните морнари во обид да 

ги спасат само своите животи (но не и животите на другите)? 
Дела 27:27-30. 

_______________________________________________________________________

„(На патниците и екипажот) сега им се заканувала нова опасност,  
нивниот брод да заврши на карпестиот брег. Тие веднаш фрлиле 
четири сидра, што било единственото нешто што можело да се 
направи. Во текот на преостанатите часови од таа ноќ чекале, 
знаејќи дека секој момент може да биде последен. Водата сè 
повеќе навлегувала во бродот, кој можел да потоне во секој 
момент, дури и ако сидрата се прицврстени.

Конечно, низ дождот и бурата паднала светлина врз нивните 
измачени и ужаснати лица. Контурите на карпестиот брег можеле 
слабо да се видат, но не можеле да видат ниту едно познато 
обележје. Себичните безбожни морнари одлучиле да го напуштат 
бродот и екипажот и спас да побараат во чамецот кој со толку маки 
го подигнале на бродот. Преправајќи се дека можат да направат 
нешто повеќе за да ја осигурат безбедноста на бродот, тие го 
одврзале чамецот и почнале да го спуштаат во морето“. – Sketches 
From the Life of Paul, p. 267,268
.
б. Како Павле го неутрализирал нивниот заговор кој не би 

успеал? Дела 27:31.

„Доколку (себичните, безбожни морнари) успеале во својата 
намера, тие би биле распарчени на карпите, додека сите на бродот 
би настрадале бидејќи не биле способни да се справат со бродот 
што тоне.

Во тој момент, Павле го препознал подлиот план и ја спречил 
опасноста. Со својата вообичаена брза енергичност и храброст 
им се обратил на капетанот и војниците: ‘Ако овие не останат на 
коработ, вие не можете да се спасите’. Верата на апостолот во Бога 
не се поколебала; тој не се сомневал во сопствената безбедност, 
но ветувањето за безбедноста на екипажот било условено со 
исполнување на нивните должности“. – Sketches From the Life of 
Paul, p. 268.

в. Објаснете како, дури и сега, апостолот ги орасположил 
сопатниците. Дела 27:32-38.



66 Библиски лекции, Јули - Септември 2021

Четврток            16. септември

5.  ТОКМУ КАКО ШТО Е ПРЕТСКАЖАНО
а.  Опишете го конечниот бродолом. Дела 27:39-41.

б.  Како Бог на чудесен начин ги сочувал сите на бродот? Дела 
27:42-44.

„Павле и другите заточеници сега се нашле во опасност да 
доживеат судбина полоша од бродоломот. Војниците виделе дека, 
додека ќе вложуваат крајни напори да се доберат до брегот, ќе биде 
наполно неможно да ги чуваат заточениците што им биле доверени. 
Секој поединец морал да ги напрегне сите свои сили за да се спаси, 
а ако некој заточеник би исчезнал, оние што биле одговорни за него 
би морале да платат со својот живот. Затоа војниците сакале сите 
заточеници да ги убијат. Римскиот закон дозволувал ваква свирепа 
постапка, и тие тоа би го сториле кога не би бил човекот на кого сите 
му должеле длабока благодарност. Капетанот Јулиј знаел дека Павле 
најмногу придонел за спасувањето на животот на сите што се наоѓале 
на бродот. Освен тоа, бил осведочен дека Господ е со него и не се 
осмелил да му стори никакво зло. Затоа тој ‘заповеда најнапред да 
скокнат оние што знаат да пливаат и да излезат на копно, а другите, 
кој на штици, кој на каков годе предмет од коработ. Така сите излегоа 
на копното’. И кога бил извршен прозив, никој не фалел“. – Делата 
на апостолите, 445.

„Кога е извршена прозивката, ниеден не недостасувал од пописот. 
Скоро триста луѓе, морнари, војници, патници и затвореници, стоеле 
во тоа бурно ноемвриско утро на бреговите на островот Мелит. Меѓу 
нив имало и такви кои им се придружиле на Павле и неговите браќа 
за да му се заблагодарат на Бога, кој им ги спасил животите и ги донел 
безбедно на копно низ сите опасности од огромните длабочини“. – 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1067.

Петок                 17. септември 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како Бог ги олеснува моите товари, како што тоа го направил за 

окованиот Павле?
2. Како можам да бидам во опасност да го одбијам непријатното 

предупредување?
3. Што можам да научам од грижата на Павле за незнабошците на 

бродот?
4. Зошто себичниот заговор со чамецот за спасување никогаш не 

можел да успее?
5. Што треба да научам од тоа како точно се исполнило пророштвото 

на Павле?
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 13. лекција           Сабота, 25. септември 2021.

Во чесни окови
„Ни во староста, кога ќе обелам во косата, Боже, не ме оставај; 

за да раскажувам за Твојата мишка на идното поколение и на 
сите идни поколенија, за Твојата сила”. (Дела 28:28).

„„(Силата на прогонството) не може да го попречи влијанието на зборот 
на вистината врз срцата и совеста. Павле може да биде врзан, тој може да 
биде затвореник во синџири, но зборот Божји не може да биде врзан. Тој 
ќе ја заврши работата за што е испратен, а човечките сили не можат да го 
спречат тоа.“ – The Review and Herald, September 11, 1888.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:          Делата на апост., 445-454, 485-497.

Недела                 19. септември

1. НА ОСТРОВОТ МЕЛИТ
а. Како биле примени бродоломците на островот Мелит, и што 

му овозможило на Павле веднаш да ја открие Божјата моќ? 
Дела 28:1-6.

_______________________________________________________________________

„(Павле) со свои раце носел дрва и го палел огнот за да ги стопли 
премрзнатите бродоломци и да ги спаси од грозница. Кога виделе 
дека змијата отровница цврсто му се обвиткала околу рацете, 
сите се исплашиле многу; но Павле мирно ја истресол и ја фрлил 
во огнот, знаејќи дека ништо не му напакостила, затоа што имал 
потполна доверба во Бога”. – My Life Today, p. 334. 

б. Објаснете ги начините на кои Бог му дал можности на Павле 
да им служи на островјаните. Дела 28:7-10.

_______________________________________________________________________

„Во текот на три месеци што ги поминале бродоломниците на 
Малта, Павле и неговите соработници користеле многу прилики 
да го проповедаат евангелието. Господ видливо работел преку 
нив. Благодарение на Павла, сите бродоломници биле пречекани 
со голема пресретливост”. – Делата на апостолите, 446. 
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Понеделник             20. септември

2. НЕЗАБОРАВНИ МОМЕНТИ 
а. Како што продолжило патувањето, на каков благослов 

патниците наишле во местото Потиоли? Дела 28:11-14.

„Во тоа место имало неколку христијани кои го замолиле апостолот 
да остане кај нив седум дена, што капетанот великодушно дозволил”. 
– Делата на апостолите, 447..

б. Опишете го величественото доаѓање на Павле во Рим. Дела 
28:15,16.

„Јулиј радо му давал на апостолот секакво одобрение што било 
во негова власт, но не можел да ја измени неговата положба како 
заточеник ниту смеел да го ослободи од оковите што го врзувале за 
неговиот стражар. Павле со тешко срце одел во пресрет на својата 
долго сакана посета на престолнината на светот. Колку многу се 
разликувале околностите од она што некогаш го очекувал! Како, вака 
окован и жигосан, ќе го проповеда евангелието? Неговите надежи 
дека во Рим ќе придобие многу души изгледале осудени на целосно 
разочарување. 

Најпосле патниците пристигнале до Апиев Форум, околу шеесет и 
пет километри од Рим. Додека се пробивале низ густата толпа свет 
што се тискала на големиот крстопат, на седиот старец, окован заедно 
со група, очигледно окоравени злосторници, му биле упатувани 
многу презриви погледи и мноштво сурови, подбивни шеги.  

Одненадеж се слушнал радосен извик, и еден човек се изделил 
од толпата поминувачи и паднал околу вратот на седиот заточеник, 
прегрнувајќи го со солзи радоснички, како син што би го пречекал 
долго отсутниот татко. Таа сцена се повторувала...  

Бидејќи одушевените ученици со огнено срце и копнежливо 
се собрале околу својот татко во евангелието, групата се запрела. 
Војниците станале нестрпливи поради таквите задржувања, но 
сепак, немале срце да ја прекинат толку срдечната средба, зашто 
и самите научиле да го почитуваат и да го ценат седиот заточеник. 
Во тоа папсано и со болка скршено лице, учениците виделе отсјај 
на Христовиот лик. Го уверувале дека не го заборавиле ниту пак 
престанале да го сакаат, свесни оти му должат благодарност за 
радосната надеж која ги бодри во животот и им дава мир во Бога. 
Кога би им се дало предимство и кога би им се укажала чест, тие во 
својата топла љубов би го носеле на рамена сè до Рим.  

Малку има такви кои го сфаќаат значењето на зборовите на Лука 
дека Павле, кога повторно ги видел своите браќа, ‘му заблагодари на 
Бога и се охрабри’”. – Делата на апостолите, 448,449.
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Вторник             21. септември

3. ЗАЈАКНАТ ЗА ЗАДАЧАТА
а. Како подоцна Павле опишал колку бил утешен од начинот на 

кој го примиле во Рим? 2. Тимотеј 1:16,17.
„Наоѓајќи се така среде група верници кои плачеле, кои му 

укажувале љубов и не се срамеле од неговите окови, апостолот 
гласно го фалел Бога. Исчезнал облакот на тага кој заканувачки се 
реел над неговиот дух. Неговата христијанска работа и неговиот 
живот претставувале низа тешкотии, патила и разочарувања, но во 
тој миг почувствувал дека за сето тоа е богато награден. Со поцврст 
чекор и со радосно срце го продолжил својот пат. Не се жалел на 
минатото, ниту се плашел од иднината. Знаел дека го очекуваат окови 
и страдања, но исто така знаел дека му е должност да ги спасува 
душите оковани со неспоредливо потешки окови и се радувал со 
своите патила и страдања заради Христа“. – Делата на апостолите, 
449.
б. Иако тоа можело да го доведе во опасност неговиот живот 

уште еднаш, што Павле веднаш направил во Рим во рок од 
три дена? Дела 28:17-20.

„Во Рим капетанот Јулиј своите заточеници му ги предал на 
заповедникот на царската стража. Поволниот извештај што го дал за 
Павле, како и писмото упатено од Фест, придонеле апостолот да се 
здобие со благонаклоност кај главниот заповедник така што, наместо 
да оди во затвор, дозволено му е да живее во куќа што самиот ја 
најмил. Иако сè уште бил врзан со окови за војник, тој можел 
слободно да ги прима своите пријатели и да се залага за напредок 
на Христовото дело. 

На многу Евреи, кои пред неколку години биле протерани од Рим, 
им било дозволено да се вратат, така што во тоа време нивниот број 
во Рим бил прилично голем. Павле решил, пред сè , ним да им ги 
изложи фактите што се однесувале на самиот него и на неговата 
работа, додека на неговите непријатели не им се даде можност да 
предизвикаат огорченост и предрасуди против него. Затоа, три дена 
по своето пристигнување во Рим, ги повикал нивните раководни 
луѓе и на непосреден и едноставен начин им изложил зошто тој како 
заточеник дошол во Рим...

Ништо не зборувал за неправдата што морал да ја поднесе од 
страна на Евреите ниту за нивните многубројни заговори да го убијат. 
Неговите зборови биле полни со обѕир и добрина. Тој не се стремел 
да го придобие вниманието или наклоноста лично за себе, туку само 
да ја одбрани вистината и да ја издигне честа на евангелието“. – 
Делата на апостолите, 449,450.
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Среда              22. септември

4. ПОВТОРНО СВЕДОЧЕЊЕ
а. Како Евреите реагирале на воведното излагање на Павле? 

Дела 28:21-23. 

„Бидејќи (Евреите) самите сакале, Павле ги замолил да одредат 
еден ден кога би можел да им ги изнесе вистините на евангелието. 
Во закажаниот ден дошле мнозина од нив и тој ‘од утро до вечер 
им изнесуваше за Божјото царство со докази и ги уверуваше за 
Исуса од Мојсеевиот закон и од пророците’. Им го изнел своето 
лично искуство и многу докази од старозаветните списи им 
изложил едноставно, искрено и впечатливо. 

Апостолот покажал дека религијата не се состои од обреди и 
церемонии, од изјави за верувања или од теории. Кога би било 
така, тогаш и световниот човек со помош на истражување би можел 
да го долови Бога, исто како и земните проблеми што ги решава 
со истражување. Павле учел дека верата е нешто практично, сила 
која спасува, начело кое целосно произлегува од Бога, лично 
доживување на дејствувањето на Божјата сила којашто ја обновува 
душата.  

Апостолот ги потсетил како Мојсеј однапред на Израелците им 
укажал на Христа како пророк што треба да го послушаат; како сите 
пророци сведочеле за него како за божествен исцелител од гревот, 
како за безгрешен кој ќе ги носи гревовите на грешниците. Тој не 
ги критикувал што се придржуваат кон обредите и церемониите, 
но им покажал дека тие, иако со најголема точност ја извршуваат 
церемонијалната служба, го отфрлаат Оној кој претставува суштина 
на целиот обреден систем.“ – Делата на апостолите, 451,452.

б. Како завршил состанокот во корист на Павле? Дела 28:24-29.

   „Од Павловото пристигнување во Рим поминале многу месеци 
пред ерусалимските Евреи да се појават лично да ги изнесат своите 
обвиненија против заточеникот. Тие во своите обиди повеќепати 
претрпеле неуспех и сега, кога на Павле требало да му се суди пред 
највисокиот суд на Римската империја, не сакале да ризикуваат уште 
еден пораз. Лисие, Феликс, Фест и Агрипа изјавиле дека тој е невин. 
Неговите непријатели можеле да се надеваат на успех само ако со 
интриги и со поткажувања би успеале да го привлечат императорот 
на своја страна. Одлагањето исто така би им било добредојдено, 
зашто би добиле време што подобро да се подготват и да ги изведат 
своите намери. Затоа извесно време чекале пред да ги изнесат 
своите обвиненија против апостолот“. – Делата на апостолите, 453.
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Четврток            23 септември

5. БОЖЈАТА ВИСТИНА ОДБРАНЕТА  
а. Пред да умре Павле со маченичка смрт, што тој успеал да 

направи, и што можел да изјави? Дела 28:30,31; 2. Тимотеј 4:6-8.
„И така апостолот, иако привидно изолиран од активната работа, 

всушност вршел пошироко и подалекусежно влијание отколку 
поранешните години кога можел слободно да ги посетува црквите“. – 
Делата на апостолите, 454.

б. Што треба да нè зајакне во деновите што доаѓаат? Псалм 76:10; 
119:126.

„Бог секогаш го штител Својот народ во најголемите неволи и тогаш 
кога се чинело дека нема ниту најмала надеж да се избегне пропаста. 
Намерите на безбожните луѓе, непријателите на црквата, се потчинети 
на Неговата сила и Неговото провидение кое управува со сѐ. Тој може 
да го трогне срцето на државникот; гневот, разбрануваноста и омразата 
на оние што го мразат Бога, Неговата вистина и Неговиот народ Тој 
може да ги сврти на друга страна како што ги свиткува водените потоци, 
ако така намисли. Молитвата ја придвижува раката на Семожниот. Тој 
што го одредува патот на ѕвездите на небото, чиишто зборови владеат 
со брановите на длабокото море - истиот бесконечен Создател ќе го 
заштити Својот народ кога тој ќе Го повика со вера. Тој ќе ги заузда силите 
на темнината додека на светот не му се даде опомена и сите кои ќе ја 
прифатат ќе бидат подготвени за борба. 

‘Зашто и преку човековиот бес Ти ќе се прославиш, а и остатокот од 
нив ќе Те прославува’ (Псалм 76:10), кажува Псалмистот. Божја намера е 
вистината да се изнесе на виделина и да стане предмет на испитување 
и проучување, дури ако тоа биде и со помош на презирот на кој е 
изложена. Мора да се пробуди интересот на народот. Секоја расправија, 
секоја клевета и срам на кои се изложува едно Божјо дете се средства 
со кои Бог ќе ги натера луѓето на подлабоко испитување и ќе ги пробуди 
луѓето на тие што инаку би спиеле“. – 5. Сведоштво, 452,453.

Петок                24. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како можат ситуациите во кои можете да се најдете во ќорсокак да 

ви создадат можности?
2. Што ја открива моќта што ја имале Павловите посланија врз 

верниците? 
3. Како Бог ги користи настаните како што е доаѓањето на Павле во 

Рим за да нè воздигне? 
4.  Кое искуство на Павле нè потсетува дека времето на Бога е совршено?
5. Како Бог може да ме искористи за да ја ширам на вистината во тешки 

околности?
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БОГОСЛУЖБА ВО СЕМЕЈСТВОТО 
 

 
Јули - 2021. 

 
 

 
 
 

 
 

1. Четврток Јаков 5:13:15. 9 Свед. 32. 2. Тим. 4:2-4. 
2. Петок Јаков 5:16-18. Сонцето заоѓа во 20 12 
3. Сабота Дела 15:21,22. Сонцето заоѓа во 20 12 
4. Недела Матеј 7:7-11. 9 Свед. 33. 2. Тим. 3:15-17. 
5. Понеделник Матеј 17:19-21. 9 Свед. 34. 2. Петр. 1:19.  
6. Вторник Матеј 18:19,20. 9 Свед. 35. Евр. 4:12. 
7. Среда Матеј 21:21,22. 9 Свед. 36. Псалм 119:105. 
8. Четврток Јован 16:23,24. 9 Свед. 37 Псалм 119:11. 
9. Петок Дела 10:1-4. Сонцето заоѓа во 20 10 
10. Сабота Дела 16:13,14. Сонцето заоѓа во 20 09 
11. Недела Рим. 10:1-4. 9 Свед. 38. Псалм 119:130. 
12. Понеделник Рим. 1:19-21. 9 Свед. 39. Пс. 119:99-101. 
13. Вторник Дела 1:12-14. 9 Свед. 40. Откр. 18:1,2. 
14. Среда Дела 7:59,60. 9 Свед. 41. 1. Тим. 4:1. 
15. Четврток Дела 9:40-42. 9 Свед. 42. Откр. 18:4,5. 
16. Петок Дела 12:1-5. Сонцето заоѓа во 20 06 
17. Сабота Дела 17:2-4. Сонцето заоѓа во 20 05 
18. Недела Дела 16:16-18. 9 Свед. 43. Откр. 13:15,16. 
19. Понеделник Дела 16:25-28. 9 Свед. 44. Откр. 13:17. 
20. Вторник Дела 20:36-38. 9 Свед. 45. 2. Тим. 3:12,13. 
21. Среда Дела 21:4-6. 9 Свед. 46. 2. Тим. 2:19. 
22. Четврток 2. Тим. 1:3-5. 9 Свед. 47. Дела 2:17-21. 
23. Петок 1. Тим. 18:22-25. Сонцето заоѓа во 20 01 
24. Сабота Дела 18:4-6. Сонцето заоѓа во 20 00 
25. Недела Созд. 18:26-32. 9 Свед. 48. Откр. 22:11. 
26. Понеделник Созд. 24:12-15. 9 Свед. 49. Даниел 12:1. 
27. Вторник Созд. 32:9-12. 9 Свед. 50. Ерем. 30:5-7. 
28. Среда Созд. 32:24-28. 9 Свед. 51. Осија 12:5. 
29. Четврток Излез 17:4-6. 9 Свед. 52. Созд. 32:29,30. 
30. Петок Излез 33:18-24. Сонцето заоѓа во 19 54 
31. Сабота Ерем. 17:21,22. Сонцето заоѓа во 19 53 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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Август - 2021. 

 
 
 

 
1. Недела Броеви 14:13-20. 9 Свед. 53. Созд. 35:9,10. 
2. Понеделник Втор. 9:24-29. 9 Свед. 54. Осија 12.5-7. 
3. Вторник Втор. 26:16-19. 9 Свед. 55. Исаија 27:5,6. 
4. Среда Втор. 3.23-27. 9 Свед. 56. Малах. 3:2,3. 
5. Четврток Судии 16:28. 9 Свед. 57. Созд. 33:2-4. 
6. Петок Ис. Навин 7:6-9. Сонцето заоѓа во 19 45 
7. Сабота Еремија 17:24,25. Сонцето заоѓа во 19 44 
8. Недела 1. Сам. 1:10,11. 9 Свед. 58. Јован 14:27-30. 
9. Понеделник 1. Сам. 1:12-17.  9 Свед. 59. Откр. 12:12. 
10. Вторник 2. Сам. 7:18-21. 9 Свед. 60. Исаија 33:16,17. 
11. Среда 2. Сам. 7:22-24. 9 Свед. 61. Исаија 49:14-16. 
12. Четврток 2. Сам. 7:25-29. 9 Свед. 62. Амос 8:11,12. 
13. Петок 1. Цареви 3:3-6.  Сонцето заоѓа во 19 36 
14. Сабота Лука 23:54-56. Сонцето заоѓа во 19 35 
15. Недела 1 Цареви 3:7-14.  9 Свед. 63. Откр. 16:5,6. 
16. Понеделник 1 Цареви 8:22-25. 9 Свед. 64. Псалм 91:3-7. 
17. Вторник 1 Цареви 8:26-29. 9 Свед. 65. Псалм 91:8-10. 
18. Среда 1 Цареви 8:30-32. 9 Свед. 66. Псалм 34:7,8. 
19. Четврток 1 Цареви 8:33,34. 9 Свед. 67. Исаија 30:29,30. 
20. Петок 1 Цареви 8:35,36. Сонцето заоѓа во 19 26 
21. Сабота Дела 13:44-46. Сонцето заоѓа во 19 24 
22. Недела 1 Цареви 8:37-39. 9 Свед. 68. Јован 17:24-26. 
23. Понеделник 1 Цареви 8:40-43. 9 Свед. 69. Даниел 12:2. 
24. Вторник 1 Цареви 8:44-49. 9 Свед. 70. Исаија 2:10-12. 
25. Среда 1 Цареви 8:50-53. 9 Свед. 71. Малах. 3:16-18. 
26. Четврток 1 Цареви 8:54-57. 9 Свед.72. Авакум 3:3-6. 
27. Петок 1 Цареви 8:58-61. Сонцето заоѓа во 19 14 
28. Сабота Матеј 28:1-4. Сонцето заоѓа во 19 13 
29. Недела 1 Цареви 9:2-5. 9 Свед. 73. Исаија 9:5. 
30.  Понеделник 1 Цареви 9:6-9. 9 Свед. 74. Изреки 1:26-28. 
31.  Вторник 1 Цареви 18:36-39. 9 Свед. 75. 1. Кор. 15:55-57. 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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Септември - 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Среда 2 Цареви 19:15-19. 9 Свед. 76. Откр. 1:5,6. 
2. Четврток 2 Цареви 20:2-5. 9 Свед. 77. Матеј 25:20,21. 
3. Петок 1 Лет. 29:10-14. Сонцето заоѓа во 19 03 
4. Сабота Марко 16:1-5. Сонцето заоѓа во 19 01 
5. Недела 1 Лет.  29:15-19. 9 Свед. 78. Откр. 15:2,3. 
6. Понеделник 2 Лет. 14:11,12. 9 Свед. 79. Откр. 14:4,5. 
7. Вторник 2 Лет. 20:2-8. 9 Свед. 80. Исаија 62:10-12. 
8. Среда 2 Лет. 20:9-12. 9 Свед. 81. Исаија 25:8,9. 
9. Четврток 2 Лет. 30:18-20. 9 Свед. 82. Откр. 18:5-8. 
10. Петок 2 Лет. 33:12,13. Сонцето заоѓа во 18 51 
11. Сабота Дела 13:26-28. Сонцето заоѓа во 18 49 
12. Недела Ездра 8:21-23. 9 Свед. 83. Откр. 18:10,11. 
13. Понеделник Ездра 9:5-10. 9 Свед. 84. Откр. 23.13,14. 
14. Вторник Ездра 9:13-15. 9 Свед. 85. Захар. 14.12,13. 
15. Среда Немија 1:3-6. 9 Свед. 86. Лев. 16:21,22. 
16. Четврток Немија 1:7-11. 9 Свед. 87. Откр. 20:1-3. 
17. Петок Немија 9:6-9. Сонцето заоѓа во 18 39 
18. Сабота Псалм 17:5-8. Сонцето заоѓа во 18 37 
19. Недела Немија 9:10-15. 9 Свед. 88. Исаија 14:3-7. 
20. Понеделник Немија 9:32,33. 9 Свед. 89. Захар. 14:6-9. 
21. Вторник Исаија 37:14-17. 9 Свед. 90. Захар. 14:3-5. 
22. Среда Исаија 37:18-20. 9 Свед. 91. Откр. 20:5,6. 
23. Четврток Исаија 38:1-5. 9 Свед. 92. Откр. 7:9-12. 
24. Петок Исаија  63:7-9. Сонцето заоѓа во 18 26 
25. Сабота Псалм 19:7-11. Сонцето заоѓа во 18 24 
26. Недела Исаија 64:8,9. 9 Свед. 93. Откр. 20:13-15. 
27. Понеделник Еремија 16:19-21. 9 Свед. 94. Мат. 25:37-40. 
28. Вторник Еремија 32:16-19. 9 Свед. 95. Откр. 15:3,4. 
29. Среда Плач Ерем. 3:21-26. 9 Свед. 96. Псалм 145:9-12. 
30. Четврток Плач Ерем. 3:37-41. 9 Свед. 97. Исаија 9:5. 

 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 



76 Библиски лекции, Јули - Септември 2021

3. јули  
За црква 
и црковно 
училиште во 
Dibrugarh, Assam, 
Индија
(страна 4)

7. август  
За одделот за 

образование при 
ГК

(страна 30)

4. септември 
За црква во 

Доминиканска 
Република

(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


