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Година XCVII Број 4
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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„Во текот на овој квартал, учениците од саботната школа ширум светот ќе го 
изучуваат Павловото евангелие, откриено во неговото послание до Галатите. 
Што можеме да научиме од ова кратко, но сепак моќно послание?

„(Во Галатија), мнозина учеле дека е неопходно да се држат еврејските 
обичаи и церемонии, и дека само почитувањето на законот, без вера во 
Христовата крв, е доволно за спасение“. – Делата на апостолите, 553.

„Луѓето кои во својот живот ја искусиле силата на Божјата милост, Павле 
ги повикувал да се вратат на својата првобитна љубов кон вистината на 
евангелието. Со непобитни докази им укажал на нивната привилегија да 
станат слободни во Христа, со чијашто откупителна милост се облекуваат во 
облеката на Неговата праведност сите што исцело му се предаваат. Тој тврдел 
дека секоја душа, која сака да биде спасена, навистина мора да има лично 
искуство со Бога“. – Делата на апостолите, 388.

„Апостолот увидел дека мора да се преземат најрешителни мерки и да се 
упатат најостри опомени за верниците во Галатија да се спасат од опасните 
влијанија што им се заканувале“. – Делата на апостолите, 385.

„Да бидеш откупен во Христа значи да престанеш да го престапуваш 
Божјиот закон и да се ослободиш од секој грев; ниедно срце кое е поттикнато 
од непријателство кон Бога не е во согласност со Христос кој страдал на 
Голгота, со цел да го одбрани и воздигне законот пред целата вселена“. – Faith 
and Works, p. 95.

„(Христовата) пролеана крв, Неговото скршено тело, сето тоа ги задоволило 
барањата на прекршениот закон, и така Тој ја премостил бездната направена 
од гревот. Тој страдал во тело, за да може да го покрие беспомошниот грешник 
со своето рането и скршено тело. Победата, постигната со Неговата смрт 
на Голгота засекогаш пред универзумот ја скршила моќта на сатанските 
обвинувањата и ги замолкнала неговите лажни тврдења дека Бог е неспособен 
за самоодрекување и дека затоа тоа не е важно ниту за човечкото семејство“. 
– God’s Amazing Grace, p. 153.

„Бог сака да се оствари небесниот план, да преовладуваат небесниот 
божествен поредок и хармонија во секое семејство, во секоја црква, во 
секоја институција. Ако оваа љубов била навлезена во општеството, ќе 
видовме реализација на благородните начела во христијанската префинетост 
и љубезност, и во христијанското милосрдие кон оние што се откупени со 
Христовата крв. Духовната трансформација би била забележана во сите 
наши семејства, во сите наши институции, во нашите цркви. Кога навистина 
ќе се случи оваа трансформација, сите овие сили ќе станат инструменти 
преку кои Бог ќе ја пренесе небесната светлина на светот и на тој начин, 
преку божествена дисциплина и обука, ќе ги подготват луѓето за небесното 
општество. Исус отишол да подготви живеалишта за оние кои, преку Неговата 
љубов и благодат, се подготвуваат за славни живеалишта“. – God’s Amazing 
Grace, p. 250. 

Господ нека ни помогне да се најдеме меѓу оние кои вистински ќе ја ценат 
оваа привилегија!

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор



4 Библиски лекции, Октомври - Декември  2021

Сабота, 2. октомври 2021. 

Дар во првата сабота за црквата во 
Одеса, Украина 

Одеса, четвртиот по големина град во 
Украина, е населен со 1.017.699 луѓе (2020 
година). Сместен на северозападниот брег 
на Црното Море, на крстопатот на Европа, 
Блискиот Исток и Азија, овој мултикултурен 
транспортен центар е познат по своите 
одморалишта, плажи и центри за рекреација. 
Одеса привлекува голем број туристи, особено 
во лето. Ова пристаниште е исто така важен научен 
и образовен центар на државата, привлечен за студентите од Украина и 
од странство.

Низ историјата, доминантната религија во Одеса одамна е 
православието, но и другите христијански деноминации, како и јудаизмот, 
се широко застапени. Очигледно е дека овој град нуди многу можности за 
проповедање на Евангелието. Доброто време за тоа е при крај, и треба да 
се направи многу повеќе за да се спасат душите!

Веста за реформација напредува во Одеса, а бројот на заинтересираните 
расте; членовите на црквата и народот ја бараат вистината, и во есента 2018. 
година, еден проповедник и неговото семејство се преселија во Одеса за да 
ја продолжат својата мисионерска работа таму. Сепак, за жал, ние таму сè 
уште немаме постојано место за богослужение.  

Драги браќа и сестри, љубезно ве замолуваме да го поддржите 
објавувањето на вечното Евангелие во овој град со вашите молитви (Лука 
10:2). Слугинката Господова ни испраќа и соодветни пораки што можат 
особено да се применат во Одеса: „Треба да се изврши посебно дело на 
места каде што луѓето постојано доаѓаат и си одат. Христос работел во 
Капернаум голем дел од своето време, бидејќи тоа било место низ кое 
патниците постојано поминувале и каде што честопати престојувале“.  – 
Evangelism, p. 585. 

„Светлината доаѓа: ‘Одете напред, влезете во нови области и пред вас 
ќе одат ангели испратени на службата... Издигнете споменици во скромни 
молитвени домови, обезбедете место за Господовиот мал остаток кој ќе 
биде исфрлен од официјалните цркви’“ - Letters and Manuscripts, vol. 14, Let-
ter 260, 1899.

Ние веруваме дека Бог сака да подигне светилник во Одеса за спасение 
на многу души; затоа ве замолуваме за дарежлив придонес за изградба на 
молитвен дом во нашиот град. Ние сме однапред благодарни на вас и на 
Господ, и се молиме Тој да ве благослови сите во изобилие.

Вашите браќа и сестри од Одеса
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 1. лекција        Сабота, 2. октомври 2021.

Павловото преобраќање и 
повик

„За да им ги отвориш очите нивни, та да се обратат од темнината 
во светлина и од власта на сатаната кон Бога, па преку верата во 
Мене да примат простување на гревовите” (Дела 26:18, прв дел).

„Меѓу најогорчените и најнемилосрдните прогонители на Христовата 
црква се издигнал најспособниот бранител и најуспешниот гласник на 
Евангелието“ – Sketches From the Life of Paul, p. 9. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Делата на апостолите, 112-124.
  

Недела                26. септември

1. ВО ЖЕЖОК БЕС
а. Кој бил Савле од Тарс и која погрешно протолкувана задача 

ревносно ја извршувал? Филипјаните 3:5,6; Дела 26:4,5,9-11.
_______________________________________________________________________ 

„(Савле) лично не го познавал Исуса од Назарет, ниту ја разбирал 
Неговата мисија, но тој лесно го апсорбирал презирот и омразата на 
рабините кон Оној кој бил толку далеку од исполнување на нивните 
себични стремежи; по смртта на Христос, тој со задоволство им се 
придружил на свештениците и водачите да ги прогонуваат Неговите 
следбеници како забранета и омразена секта“. – Sketches From the Life 
of Paul, p. 10.

б. Која сцена сепак го вознемирила умот на Савле? Дела 6:8-12; 
7:57-60.

„Против Стефан не била донесена валидна пресуда; но римските 
власти биле поткупени со голема сума пари за да не го испитаат 
случајот. Се чинело дека Савле бил исполнет со страшна ревност за 
време на судењето и смртта на Стефан. Се чинело дека е лут на себе за 
неговите тајни убедувања дека Бог го почествувал Стефана во истиот 
момент кога луѓето го презирале.“ – Sketches From the Life of Paul, p. 20.
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Понеделник             27. септември
 

2. ОДЕДНАШ ЗАПРЕН
а. Објаснете го ставот на Савле и неговата цел на патот кон  

Дамаск. Дела 9:1,2.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Саул бил многу почитуван од Евреите поради неговата ревност 
во прогонството на верниците. По смртта на Стефан, тој бил избран 
за член на советот на Синедрионот, земајќи ја предвид улогата што 
ја одиграл во таа прилика. Овој учен и ревносен рабин бил моќна 
алатка во рацете на сатаната за да изврши бунт против Синот Божји“. 
– Sketches From the Life of Paul, p. 20.

„Савле требало да оди во Дамаск од свои лични причини; сепак, тој 
бил решен да изврши двојна мисија со тоа што на тој пат ќе ги најде 
сите оние што верувале во Христа. За таа цел, тој добил посланија од 
првосвештениците, кои ќе се читаат во синагогите и кои го овластиле 
да ги фати сите оние за кои се сомневало дека веруваат во Исус и да 
ги испрати преку гласник во Ерусалим, со цел да бидат изведени пред 
судот и казнети“. – Sketches From the Life of Paul, p. 21.

б. Што одеднаш го запрело гневот на Савле и како во страв 
одговорил? Дела 9:3-5 (прв дел).

_______________________________________________________________________ 

в. Кое откритие го шокирало Савле? Дела 9:5 (среден дел).

„Какво понижување било за Павле кога дознал дека постојано ја 
користел целата своја сила против вистината. Мислејќи дека му служи 
на Бога, тој го прогонувал Христа во личноста на Неговите светии. Кога 
Спасителот, во блескавиот сјај на Својата слава, му се открил на Павле, тој 
со гнасење се ужасил од она што го правел и од самиот себе. Моќта и сјајот 
на Христовата слава можеле да го уништат, но Павле бил ‘затвореник 
кој се надева’. Тој бил физички заслепен од блескавата слава на Оној на 
кого до тогаш хулел, но тоа било само за да може духовно да прогледа, 
да се разбуди од летаргијата што ја затапила и умтрвила неговата моќ на 
разбирање. Неговата разбудена совест сега тешко го осудувала. Неговата 
дотогашна ревност и срдечност во спротивставувањето на светлината 
што го осветлувала преку Божјите гласници, сега претставувала осуда за 
неговата душа.“ –  The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, 
p. 1058.
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Вторник              28. септември

3. РАЗБУДЕН КАКО ОД СОН
а. На што мислел Исус со својот завршен коментар? Дела 9:5 

(последен дел).
_______________________________________________________________________ 

„Спасителот ѝ зборувал на совеста на Павле уште преку Стефана, 
чиешто јасно излагање не можело да се побива. Учениот Евреин 
забележал како лицето на маченикот свети со светлината на Христовата 
слава и неговото лице ‘како лице на ангел’ (Дела 6:15). Тој бил сведок 
на Стефановата воздржаност кон своите непријатели и на неговото 
великодушно проштавање. Исто така бил сведок на цврстината и 
на ведрото спокојство на многу луѓе кои и самиот ги изложувал на 
измачувања. Видел дури како некои од нив со радост го даваат и својот 
живот за својата вера.

Сите овие факти силно му се наметнале на Савле и понекогаш во 
неговиот дух предизвикувале речиси непоколебливо осведочување 
дека Исус навистина е ветениот Месија. Во тие случаи Савле цели ноќи 
се борел против тоа сведоштво.“ – Делата на апостолите, 116.

„Секој обид да се спречи напредокот на Евангелието ќе го повреди 
и ќе доведе до страдање оној што му се противи. Порано или подоцна 
неговото срце ќе го осуди; ќе види дека навистина се рита против 
бодило.“ – The Review and Herald, March 16, 1911.

б. Како реагирал Савле кога сфатил дека бил во заблуда? Дела 
9:6 (прв дел).

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„(Савле) бил исполнет со горко каење. Во своите мисли, дух и постапки, 
тој повеќе не се чувствувал праведен, туку бил целосно осуден од законот. 
Без Спасителот, кого го прогонувал, се чувствувал како целосно изгубен 
грешник“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1058.

б. Што следувало во искуството на Саул? Дела 9:6 (последен дел), 9.
_______________________________________________________________________ 

  „Три дена и три ноќи додека бил слеп, тој (Савле) имал време да размисли 
за сè, и во својата беспомошност и безнадежност му се предал на Христа, 
кој единствен можел да му прости и да го облече во облеката на Својата 
правда“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1058.
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Среда               29. септември

4. ДРАСТИЧНА ПРОМЕНА ВО ДАМАСК 
а. Како Христос го благословил Савла во Дамаск? Дела 9:10,15-

18; 22:13-16.
„Колку различно од она што (Савле) го очекувал било неговото 

влегување во градот! Со арогантно задоволство, тој се приближувал до 
Дамаск, очекувајќи при пристигнувањето да го поздрават со извици на 
пофалба поради честа што му ја покажал првосвештеникот и изразената 
ревност и продорност што ја покажал во пронаоѓањето на верниците, 
водејќи ги во заробеништво во Ерусалим за да бидат таму осудени и 
безмилосно казнети... Тој бил решен да не дозволи ниеден христијанин 
да му избега од неговото будно око; се распрашувал за мажи, жени и 
деца во врска со нивната вера; влегувал во домовите, овластен да ги 
уапси оние што живееле во нив и да ги испрати како заробеници во 
Ерусалим. 

Но, колку била различна сцената од она што тој очекувал! Наместо да 
се фали со силата и да добива пофалби, тој практично бил затвореник и 
лишен од вид, зависел од водството на неговите сопатници. Беспомошен 
и измачуван од грижа на совест, се чувствувал како да е осуден на смртна 
казна...

Изгледал како да нема за него човечко сочувство; размислувал и се 
молел, со длабоко скршен и покајнички дух.

„За слепиот Евреин, кога го мачела грижа на совеста, овие три дена 
изгледале како три години.“ – Sketches From the Life of Paul, pp. 25, 27.

„Верата на Савле била сериозно тестирана за време на тридневниот 
пост и молитва во куќата на Јуда во Дамаск. Тој бил целосно слеп и умот 
му бил целосно затемнет за тоа што се очекувало од него... Во својата 
несигурност и загриженост, тој искрено извикал кон Бога.“ – Sketches 
From the Life of Paul, pp. 29.

„Савле станал оној кого учениците ќе го обучуваат. Во светлината на 
законот, тој се гледал себеси како грешник. Тој увидувал дека Исус, на 
кога во своето незнаење гледал како на измамник, бил основоположник 
и темел на верата на Божјиот народ уште од времето на Адам и завршител 
на верата која сега е толку јасна за неговиот просветлен ум...

Во светлината на моралниот закон, за кој тврдел дека го држи ревносно, 
Савле се гледал себеси како грешник над грешниците. Тој се покајал, 
умрел за гревот, станал послушен на Божјиот закон, покажал вера во 
Исус Христос како негов личен Спасител, се крстил и го проповедал 
Христа со истата ревност и срдечност со која некогаш Го прогонувал.“ – 
Sketches From the Life of Paul, pp. 30,31.

„Ова прекрасно преобраќање на Савле на впечатлив начин ја 
отсликува чудесната Христова сила која го осведочува човечкото срце и 
ум.“ – Sketches From the Life of Paul, pp.27.

„Савле прогонителот се обратил и станал Павле, апостол на 
незнабошците“ – Пророци и цареви, 699.
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Четврток            30. септември

5. БОЖЕСТВЕН НАЛОГ
а.  Објаснете го посебниот повик на Савле - чие еврејско име 

со значење „побаран, измолен“ подоцна било сменето и тој 
станал познат како римски граѓанин, „Павле“, што значи „мал“ 
или „понизен“. Дела 26:16-18.

б.  Која централна тема требало да ја истакне и зошто? Галатјаните 
1:3.

„’Благодат и мир вам’ (Ефесјаните 1:2). Ние сè и должиме на Божјата 
бесплатна благодат. Благодатта во заветот го отворила патот за наше 
посвојување. Благодатта на Спасителот го издејствувала нашето 
откупување, нашето ново раѓање и нè издигна на положбата на Христови 
сонаследници. Бог не нè сака затоа што ние први Го засакавме Него; 
‘додека сè уште бевме грешници’, Христос умрел за нас... Иако поради 
нашата непослушност го заслуживме Божјиот гнев и осуда, Тој сепак не 
нè отфрлил и не нè оставил да се бориме против силата на непријателот. 
Небесните ангели ги водат нашите битки и соработувајќи со нив, ние 
можеме да бидеме победници над силите на злото. 

„Да не падневме, никогаш немаше да научиме што значи зборот 
‘благодат’. Бог ги сака безгрешните ангели, кои Му служат и ги држат сите 
Негови заповеди, но Тој не им дава благодат. Овие небесни суштества не 
знаат ништо за благодатта; никогаш не им требала, затоа што никогаш 
не згрешиле. Благодатта е Божја особина покажана кон недостојните 
човечки суштества. Ние самите не ја баравме, туку беше испратена да нè 
побара. Бог радосно ја излева оваа благодат врз сите оние што копнеат 
за неа, не затоа што сме достојни, туку токму затоа што сме целосно 
недостојни. Нашата потреба е она што ни дава уверување дека ќе го 
добиеме овој дар.

„Бог чека секоја душа заболена од грев да го замоли да ги отвори 
ризниците на Својата благодат. Со нејзино делување ќе ја излечи секоја 
духовна болест. Со нејзино делување, срцето може да се исчисти од сите 
нечистотии. Тоа е евангелскиот лек за секој што верува.“ – In Heavenly 
Places, p. 34.

Петок               1. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. На кој начин Господ може да ми испрати бодило на совеста, како што 

направил со Савле?
2. Што се случува кога ги прифаќаме или отфрламе оние бодила на совеста? 
3. На кој начин Бог сака Савловото рано искуство да биде корисно и за мене?
4. Зошто три дена слепило било од суштинско значење за иднината на Савле?
5. Како можам да бидам охрабрен од централната тема на Павловата порака? 
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 2. лекција           Сабота, 9. октомври 2021. 

До црквите во Галатија
„(Исус Христос) се даде Себе за нашите гревови, за да нè избави 

од сегашниот зол свет, по волјата на Бога, Кој е наш Отец. Нему нека 
Му е слава во вечни векови. Амин!“ (Галатјаните 1:4,5).

„Оние што го слушале (Павле) забележувале дека тој бил со Исуса. 
Надарен со сила озгора, тој можел за она што е духовно, духовно 
да расудува и да ги урне тврдините на сатаната. Неговиот приказ на 
Божјата љубов, која се открила во жртвувањето на единородниот 
Син, бил толку силен и впечатлив, што срцата на слушателите биле 
скршени и мнозина биле натерани да се запрашаат: ‘Што треба да 
правам за да се спасам?’“ – Делата на апостолите, 208.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:          Делата на апост., 123-127, 386,387. 

Недела                 3. октомври

1. ИЗБАВУВАЊЕ ОД ГРЕВОТ
а. Како Павле го започнал своето послание до Галатите? 

Галатјаните 1:1-5.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Павле и неговите соработници проповедале оправдување со вера 
чиешто средиште е Христовата жртва за откуп. Христа го прикажувале 
како оној кој, гледајќи во каква безнадежна состојба се наоѓа 
паднатиот род, дошол да ги откупи луѓето живеејќи живот наполно 
сообразен со Божјиот закон и плаќајќи ја казната за непослушноста”.   
– Делата на апостолите, 207.

„Давајќи го Својот живот за животот на светот, Христос го премостил 
јазот што го направил гревот и ја поврзал оваа земја проколната со 
гревот како освоена провинција со остатокот од небесниот универзум. 
Бог го избрал овој свет да биде сцена за моќните дела на Неговата 
милост. И додека над Него надвивала осудувачката пресуда поради 
бунтот на нејзините жители, додека се собирале облаци на гнев поради 
престапот на Божјиот закон, на небото се слушнал мистериозен глас: 
‘Еве, доаѓам... да ја исполнувам Твојата волја’ (Псалм 40:7,8). Нашиот 
Заменик и Гарант дошол од небото, изјавувајќи дека го донел со себе 
големиот и бесценет дар на вечен живот”.   – This Day With God, p. 84.
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Понеделник             4. октомври
 

2. ПРЕЧКИ, СЕНЗУАЛНОСТ, ОЗБОРУВАЊЕ
а. Кои настани во Галатија го загрижиле Павле? Галатјаните 1:6,7. 
_______________________________________________________________________ 

„Додека се наоѓал во Коринт, Павле со причина бил сериозно 
загрижен поради некои цркви кои веќе биле основани. Под влијание 
на лажни учители што се појавиле меѓу верниците во Ерусалим, и меѓу 
верниците во Галатија нагло се ширеле неслога, ерес и разузданост. 
Тие лажни учители еврејските традиции ги мешале со вистините на 
евангелието. Игнорирајќи ги одлуките на главниот собор одржан во 
Ерусалим, тие од преобратените незнабошци барале да се придржуваат 
кон церемонијалниот закон.  

Состојбата била критична. Постоела опасност тие зла набргу да ги 
уништат галатиските цркви. 

Павла тоа го заболело до срце и тој длабоко пател поради тој отворен 
отпад на оние што толку верно ги учел на начелата на евангелието. 
Веднаш им упатил писмо на заведените верници, укажувајќи им на 
лажните теории што ги прифатиле и мошне строго ги укорил тие што се 
одвоиле од верата.“ – Делата на апостолите, 383,384.

б. Што може да доведе до појава на овие работи? Изреки 16:28; 
Амос 2:4.

_______________________________________________________________________ 

„Речиси во секоја црква имало членови кои биле Евреи по раѓање 
и потекло. Еврејските учители биле подготвени да им се приближат 
на таквите обратеници и преку нив нашле упориште во црквите. 
Учењата кои Павле ги застапувал не можеле да се побијат со библиски 
аргументи, па затоа прибегнале кон најбескрупулозни мерки за да се 
спротивстават на неговото влијание и да го ослабат неговиот авторитет. 
Тие тврделе дека тој воопшто не бил Христов ученик и дека не добил 
никаков налог од Него, а сепак дрско се осмелил да шири учење што 
директно се коси со она што го застапуваат Петар, Јаков и другите 
апостоли. Така, пратениците на јудаизмот успеале да отуѓат многу 
христијански обратеници од својот учител во Евангелието. Успевајќи 
во ова, тие ги натерале да се вратат на држење на церемонијалниот 
закон како да е битен за спасението. Верата во Христа и послушноста 
на законот од Десетте заповеди се сметале за помалку важни. 
Несогласување, ерес и оддавање на сензуалност почнале нагло да 
фаќаат замав меѓу верниците во Галатија.” – Тhe SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], vol. 6, p. 1108.
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Вторник             5. октомври

3. ДА СЕ СЛЕДИ БОЖЈИОТ ПАТ
а. Зошто сите треба да обрнеме внимание на силните зборови 

што Павле бил принуден да ги упати до црквите во Галатија? 
Галатјаните 1:8,9.

_______________________________________________________________________

„Многумина измислиле сопствено евангелие на ист начин како што 
го замениле Божјиот закон со свој закон.“ – The Review and Herald, 
September 3, 1901.

„На непреродената природа и денеска, исто како и во времето на 
тие еврејски учители, ѝ одговара светоста на срцето и на животот да 
ја замени со надворешната форма на верата. И сега, како и тогаш, 
постојат лажни духовни водачи чиешто учење мнозина желно го 
слушаат. Сатаната вложува добро пресметани напори надежта на 
спасение, условена со вера во Христа и со покорување на Божјиот 
закон, наполно да ја истисне од човечкото срце. Архи-измамникот во 
сите векови своите искушенија ги прилагодувал кон предрасудите и 
склоностите на оние што сака да ги заведе. Во времето на апостолите 
Евреите ги наведувал да го издигнуваат церемонијалниот закон а да 
го отфрлат Христа; а денеска ги поттикнува божемните христијани под 
изговор дека го извишуваат Христа, да го презрат моралниот закон, 
учејќи дека неговите одредби можат неказнето да се престапуваат. 
Должност на секој Божји слуга е најрешително да му се противстави 
на таквото изопачување на верата и со речта на вистината бестрашно 
да ги разобличува таквите заблуди.“ – Делата на апостолите, 387.

б. Објаснете ја положбата на Павле како Божји слуга - и како тоа 
потсетува на Христовите зборови изречени во проповедта на 
Гората на блаженствата. Галатјаните 1:10; Лука 6:26,22,23 (прв 
дел).

„Божјата вистина никогаш не била популарна во суетниот свет. 
Телесното срце дури и се противи на вистината. Му благодарам на Бога 
што мораме да се откажеме од љубовта кон овој свет, од суетата на 
срцето и од сè што води во идолопоклонство за да можеме да бидеме 
следбеници на Човекот од Голгота. Светот никогаш нема да ги сака 
ниту почитува оние кои се покоруваат на вистината. Божествениот 
Учител, одејќи во понизност меѓу човечките синови, ги изговорил 
овие зборови: ‘Кој сака да биде Мој ученик, нека го земе својот крст и 
нека појде по Мене’. Да, да тргнеме по својот Пример. Дали Тој барал 
слава од луѓето? О, не! Дали тогаш ние треба да бараме слава или 
пофалба од суетниот свет?“ – 2 Сведоштво, 491.
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Среда             6. октомври

4. ОСНОВАНА НА КАРПА 
а. На кој начин е утврдена верата на Павле во Исус - и на што 

треба да биде цврсто втемелена и нашата вера, иако лично не 
сме го сретнале Христа, како апостолите? Галатјаните 1:11,12; 
Римјаните 16:25-27. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Врз основа на упатствата што ги добил лично од Господа, Павле 
сериозно и решително ги предупредил и ги укорил Галатјаните. Тој не 
пишувал со премисла и со сомнеж, туку со цврста осведоченост и со 
целосна јасност”.  – Делата на апостолите, 386.

„Творечката сила, која ги создала световите, се наоѓа во Божјата 
Реч. Таа Реч дава сила; таа раѓа живот. Секоја заповед е и ветување. 
Прифатена со волја, примена во душата, таа со себе го донесува 
животот на Бесконечниот. Таа ја преобразува природата и повторно 
ја создава душата според Божјиот лик. 

Животот даден на ваков начин, на истиот начин и се одржува. 
Човекот ќе живее ‘од секој збор, што излегува од устата на Бога’ 
(Матеј 4:4)”.  – Воспитување, 126.

б. Зошто Павле ја истакнувал промената на животниот стил што 
го придружувала неговиот повик? Галатјаните 1:1,13-16.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Трудејќи се повторно да ја задобие довербата на своите браќа во 
Галатија, Павле упорно го бранел своето звање на Христов апостол. Тој 
за себе рекол дека е апостол „не од луѓе ниту со посредство на човек, 
туку преку Исуса Христа и Бог Отецот кој го воскресна од мртвите”. 
Својата служба не ја примил од луѓе, туку од највисокиот Авторитет 
на небото. А неговата положба била призната и од страна на главниот 
собор во Ерусалим, чиишто одлуки ги почитувал во текот на целиот 
свој живот додека работел меѓу незнабошците. 

Кога им нагласил на оние кои не го признавале неговото апостолство: 
‘во ништо не сум помал од надапостолите’ (2. Коринтјаните 11:5), 
Павле тоа не го правел за да се извиши себеси, туку да ја истакне 
Божјата милост. Оние што се труделе да го потценат неговото звање 
и неговото дело, се бореле против Христа чијашто милост и сила се 
манифестирале преку Павле. Отпорот на непријателот го натерал 
апостолот да заземе решителен став во одбрана на својата положба 
и авторитет”.  – Делата на апостолите, 387,388.
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Четврток           7. октомври

5. САМ СО БОГА
а.  Објаснете го Божјото водство кратко време по преобратувањето 

на Павле и како таа поука може да биде корисна за нас. 
Галатјаните 1:17; Јов 22:21.

„Додека своите изненадени слушатели ги повикувал ‘да се покаат 
и да се обратат кон Бога, правејќи дела достојни за покајание’ (Дела 
26:20), Павле „стануваше сè посилен и ги збунуваше Јудејците кои 
живееја во Дамаск, докажувајќи им дека Овој е Христос”. Но срцата на 
мнозина се стврднале и не ја прифатиле неговата порака, и нивното 
чудење во врска со неговото преобратување набргу се претворило 
во огорчена омраза, слична на онаа што ја негувале и спрема Исуса.

Отпорот се разгорел толку жестоко, што на Павле не му било 
дозволено да ја продолжи работата во Дамаск. Еден небесен весник 
му наредил да го напушти тоа место за извесно време, и тој заминал 
‘за Арабија’ (Галатјаните 1:17), каде што нашол сигурно прибежиште. 

Тука, во самотијата на пустината, Павле имал доста време за 
спокојно размислување и проучување. Мирно размислувал за своето 
минато и темелно се преобратил. Го барал Бога со сето срце и немал 
мир додека не се осведочил оти неговото покајание навистина е 
примено и дека гревот му е простен. Сакал да се осведочи дека Исус 
ќе биде со него во неговата идна служба. Ја исчистил својата душа од 
предрасудите и традициите кои до тогаш биле пресудни за неговиот 
живот и ги примил упатствата упатени директно од Изворот на 
вистината. Лично Исус одржувал духовна врска со него и го зацврстил 
во верата, надарувајќи го богато со мудрост и благост.“ – Делата на 
апостолите, 125,126.

Петок              8. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто е важно за сите луѓе да ја знаат главната цел на Христовата мисија? 
2. Како денес често се повторува начинот на кој бил третиран Павле во 

Галатија?
3. Кој е често скриениот мотив на критизерство меѓу Божјиот народ? 
4.  Зошто и на кој начин Павле го бранел својот авторитет како Христов 

апостол?
5. На кој начин можам да се организирам да имам подолги временски 

периоди кои ќе ги поминам сам со Бога?
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3. лекција          Сабота, 16. октомври 2021.

Напред кон Антиохија
„И ми рече: ‚Оди! Јас те праќам далеку - кај незнабошците“ (Дела 

22:21).

„Колкумина се оние кои се прифаќаат за работа кога ќе ја сфатат 
опасноста во која се наоѓаат грешниците? Колкумина се оние кои 
се залагаат за луѓето кои се во опасност, приведувајќи ги кон Бога во 
молитва, преколнувајќи го Него да ги спаси.“ – 6 Сведоштво, 413.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:             Делата на апост., 128-130, 155-159. 

Недела                10. октомври

1. РЕВЕН ДА ГО СПОДЕЛИ ИСКУСТВОТОТО НА  СВОЕТО  
ПРЕОБРАТУВАЊЕ

а. Какво искуство имал Павле кога се вратил во Дамаск? Дела 
9:22-25.

___________________________________________________________________

„Евреите не можеле да се спротивстават на мудроста и доказите, 
(на Павле), па затоа заедно се советувале да го замолчат неговиот глас 
со сила. Тоа бил нивниот единствен начин да го решат проблемот што 
им излегувал од контрола. Тие одлучиле да го убијат. Но, апостолот 
бил запознаен со нивната намера. Градските порти биле внимателно 
и будно чувани дење и ноќе, со цел да го спречат неговото бегство. 
Загрижени, учениците се свртеле кон Бога во молитва. Малку спиеле 
затоа што биле зафатени со смислување начини и средства за да му 
овозможат на избраниот апостол да избега. Конечно смислиле план 
да го спуштат навечер низ прозорецот во кошница преку ѕидот. На 
овој понижувачки начин, Павле избегал од Дамаск.“ – The Story of 
Redemption, p. 276.

б. Каде отишол потоа и зошто? Галатјаните 1:18.

„(Павле) потоа го продолжи своето патување за Ерусалим во желба 
да се запознае со апостолите, особено со Петар. Тој копнеел да го 
запознае галилејскиот рибар кој живеел, се молел и разговарал со Исус 
додека бил на земјата.“ – The Story of Redemption, p. 276. 
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Понеделник            11. октомври

2. НЕВООБИЧАЕН ПРИЕМ
а. Објаснете го долгоочекуваното запознавање на Павле со 

учениците. Дела 9:26-28.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„(Павле) се обидел да им се придружи на своите браќа, Христовите 
ученици; но тој бил болно разочаран кога видел дека тие не го прифаќаат 
како еден од нивните членови. Тие се сеќавале на прогонот што го 
организирал порано и мислеле дека на овој начин ги измамува за да 
ги уништи. Вистина, тие слушнале за неговото чудесно преобраќање, 
но тој веднаш после тоа се повлекол во Арабија, и бидејќи не слушнале 
ништо повеќе за него, немале доверба во гласовите за неговата голема 
промена.

Варнава, кој великодушно ги поделил своите средства за да го помага 
Христовото дело и да ги ублажи потребите на сиромашните, го познавал 
Павле дури и кога им се противел на верниците. Сега му пристапил на 
Павле, го обновил своето познанство со него и го слушнал неговото 
сведоштво во врска со неговото чудесно преобраќање и неговите 
доживувања од тоа време. Тој целосно му поверувал на Павле, го фатил 
за рака и лично го довел пред апостолите. Тој им ги кажал неговите 
искуства кои штотуку ги сознал: како Исус лично му се појавил на пат 
за Дамаск, како разговарал со него, како Павле повторно прогледал на 
молитвата на Ананија и како потоа тврдел по синагогите во Дамаск дека 
Исус навистина е син Божји.

Апостолите повеќе не се воздржувале, не можеле да се 
спротивставуваат на Бога. Петар и Јаков, кои во таа прилика биле 
единствените апостоли што биле во Ерусалим, ја подале десната рака 
на Заедницата на поранешниот жесток прогонител на нивната вера и го 
примиле во членство; сега бил почитуван и сакан исто толку колку што 
некогаш се плашеле и го избегнувале“. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, pp. 1058, 1059.

б. Како бил прифатен Павле од другите жители на Ерусалим? 
Дела 9:29.

„Павле бил уверен дека тие учители во Израел, со кои некогаш многу 
добро се сложувал, се исто толку искрени и чесни колку и тој. Но погрешно 
го проценил духот на своите еврејски браќа и горко се разочарал во 
надежта дека бргу ќе ги преобрати...

Неговото срце се исполнило со тага. Радо би го дал својот живот кога со 
тоа би можел некого да го упати на вистината.“ – Делата на апостолите, 
129.
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Вторник            12. октомври

3. ВРЕМЕ ЗА ПОКРЕТ
а. Што му рекол Господ на Павле во визијата во Ерусалим? Дела 

22:17-21.
_______________________________________________________________________

„Павле... се двоумел да го напушти Ерусалим без да ги увери 
тврдоглавите Евреи за вистинитоста на неговата вера. Мислел дека 
дури и да го жртвува својот живот за вистината, тоа нема да биде 
ништо повеќе туку само ослободување од застрашувачкиот товар 
што го оптоварувал поради смртта на Стефан... Но, одговорот бил 
поодлучен од порано: ‘Оди! Јас те праќам далеку - кај незнабошците’.

Кога браќата слушнале за визијата на Павле и Божјата грижа за 
него, нивната загриженост за него се зголемила. Тие сфатиле дека тој 
е навистина од Бога избрано орудие за да им ја донесе вистината на 
незнабошците. Побрзале да го изведат тајно од Ерусалим од страв 
Евреите да не го убијат.“ – The Story of Redemption, pp. 279, 280.

б. Што пишувал Павле за ограниченото време што го поминал 
со учениците, и каква била последицата од горенаведената 
ситуација? Галатјаните 1:19,20,22.

_______________________________________________________________________

в. Како Бог се грижел за Павле додека го подготвувал патот за 
развој на црквите во Јудеја, Галилеја и Самарија? Галатјаните 
1:21; Дела 9:30,31.  

_______________________________________________________________________

г. Опишете ја историјата на подемот и напредокот на црквата 
во Антиохија, трговскиот центар на Сирија. Дела 11:19-26 (прв 
дел).

„Во густо населениот град Антиохија Павле нашол одлично поле за 
работа. Неговата ученост, мудрост и ревност имале силно влијание 
врз жителите и посетителите на тој центар на културата, и Павле бил 
во состојба да му ја укаже токму онаа помош која на Варнава му била 
толку потребна.“ – Делата на апостолите, 156.

„Бог дал налог избрани, посветени и талентирани работници да 
престојуваат во големите центри и да го предводат Божјото дело, а 
исто така Божја намера е и верниците на црквата, кои живеат во тие 
градови, да ги користат своите од Бога дадени способности, залагајќи 
се за спасение на душите.“ – Делата на апостолите, 158.
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 Среда             13. октомври

4. ЦРКВАТА ВО АНТИОХИЈА 
а. Која била карактеристиката на црквата во Антиохија? Дела 

11:26 (последен дел).
_______________________________________________________________________  

„Во Антиохија учениците првпат се наречени ‘христијани’. Тој 
прекар им е даден затоа што Христос бил главна тема на нивното 
проповедање, учење и разговор. Тие постојано ги прераскажувале 
настаните што се одиграле за време на земната служба на Спасителот, 
кога учениците биле почестени со неговото лично присуство. Тие 
неуморно ја изнесувале Неговата наука и неговите чудотворни 
исцелувања. Со треперливи усни и со насолзени очи зборувале за 
Христовите маки во Гетсиманија, за предавството, за судењето и 
погубувањето, за трпението и понизноста при поднесувањето на 
подбивите и маките на кои го изложувале неговите непријатели и за 
неговото божествено сожалување покажано во молитвата за оние 
што го распнувале. Христовото воскресение и вознесение, неговото 
посредничко дело на небото за паднатиот човек - тоа било предмет 
за кој тие со радост зборувале. Незнабошците навистина можеле да 
ги нарекуваат христијани, зашто го проповедале Христа и во негово 
име му упатувале молитви на Бога. 

Бог бил тој кој им го дал името ‘христијани’. Тоа е царско име дадено 
на сите што ќе му се придружат на Христа“. – Делата на апостолите, 
157.

б. Како Библијата ни открива дека називот „христијанин“ е 
симбол на укажана чест? Јаков 2:7; 1 Петрово 4:16,14.

_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

в. Бидејќи живееме во свет каде што неверниците го сочинуваат 
мнозинството, како можеме да бидеме вдахновени од 
искуството на првите ученици? Дела 4:13.

„Живеејќи среде народ кој не се осврнувал многу на она што 
има вечна вредност, тие се труделе да го привлечат вниманието на 
искрените срца и јасно да сведочат за Оној кого го сакале и на кого му 
служеле. Во својата понизна служба тие научиле да се потпираат врз 
силата на Светиот Дух, Тој речта на животот да ја стори делотворна. 
И така во разни животни околности секојдневно сведочеле за својата 
врска во Христа.“ – Делата на апостолите, 158.
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Четврток           14. октомври

5. ПРОСЛАВУВАЊЕ НА БОГА
а. Како можеме да бидеме охрабрени и мотивирани од извештајот 

што го примиле црквите во Јудеја во врска со Павловото дело? 
Галатјаните 1:23,24. 

„Апостол Павле вели за раната црква: ‘И Го прославуваа Бога 
за мене’ (Галатјаните 1:24). Зар не треба и ние да настојуваме да 
живееме така што и за нас ќе може да се каже истото? Господ ќе 
пронајде патишта и начини за оние кои ќе го бараат со сето свое 
срце. Тој сака да го при знаеме божественото врвно раководење кое 
се покажува во подготвување на полиња за работа и подготвувајќи го 
патот за тие полиња да бидат успешно работени.  

Проповедниците и евангелистите треба често сесрдно да се молат 
со оние кои се уверени во вистината. Имајте на ум дека Христос е 
се когаш со вас. Господ е подготвен со најдрагоцено манифестирање 
на Својата благодат да го охрабри искрениот, понизен работник. 
Пренесувајте ја на други светлината со која Бог ве осветлил. Оние 
кои работат така, Му принесуваат на Господа најдрагоцен дар. Срцата 
на оние кои донесуваат добра вест на спасение светлат со дух на 
пофалба.“ – 6 Сведоштво, 413.

„Денес на Божјото дело му се потребни живи претставници 
на библиската вистина. Ракоположените проповедници не се во 
состојба сами да им ја објават веста со опомена на жителите на 
големите градови. Бог ги повикува не само проповедниците, туку 
и лекарите, болничарите, колпортерите, библиските работници и 
сите други предани верници со разновидни таленти и способности, 
сите што ја познаваат Божјата реч, и на кои им е позната силата на 
Неговата милост, да мислат на неопоменатите градови. Времето бргу 
минува и мора да се свршат уште многу работи. Мора да се активира 
секоја движечка сила мудро да се искористат сегашните можности.“ – 
Делата на апостолите, 158.

Петок              15. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што треба да научам од причините на Павле за преселување од едно на 

друго место?
2. Во мојата сфера на влијание, како можам да бидам повеќе сличен на она 

што бил Варнава за Павле?
3. Што можам да направам за да и помогнам на мојата локална црква да 

заблеска како онаа во Антиохија?
4. Читајќи го излагањето на Павле во Галатјаните 1:11-24, на што треба да 

обрнам внимание, имајќи го предвид фактот дека тој не мрморел ниту се 
жалел за сите маки низ кои поминал?

5. Што би можело да дозволам да ме спречи да го прославам Бога поцелосно?
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4. лекција         Сабота, 23. октомври 2021.

Растење во слога
„Апостолите и старешините се собраа да го разгледаат тоа прашање” 

(Дела 15:6). 

„Централниот ѕид на поделбата меѓу Евреите и незнабошците бил 
срушен. Тие повеќе не биле во посебни одделенија; неверниот незнабожец 
се обединил со верниот Евреин. Незнабожецот не ги протерал Евреите од 
нивната првобитна положба, туку станал учесник во нивните благослови. 
На овој начин Христовата мисија била исполнета”. – The Signs of the Times, 
August 25, 1887.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:         Делата на апост., 160–165, 188-200.
                                                        

Недела               17. октомври

1. ИСПРАТЕН НА ЗАДАЧА
а. Откако Павле и Варнава поминале една година во Антиохија, 

како локалната црква официјално го признала нивниот повик 
– храбрејќи ги да одат во нови полиња? Дела 13:1-3. На што 
треба да нè научи ова?

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Бог богато ги благословил напорите на Павле и Варнава во текот на 
годината што ја поминале со верниците во Антиохија. Меѓутоа, ниту еден 
од нив уште формално не бил именуван за служба на евангелието...

Пред да бидат пратени како мисионери во незнабожечкиот свет, тие 
апостоли со пост, со молитва и со ракополагање, на посебен начин му 
биле посветени на Бога.“ – Делата на апостолите, 160,161.

„Одете од место до место, основајте црква по црква. Оние што се 
определиле за вистината треба да бидат организирани во собранија, а 
проповедникот потоа да оди во полињата што се исто толку важни.

Штом се организира црква, проповедникот нека ги упати членовите во 
работата. Новоформираните цркви треба да се обучат. Проповедникот 
треба да посвети повеќе време на таквата обука отколку на држење 
на проповеди. Тој треба да ги научи членовите како да го прошират 
знаењето за вистината.“ – Pacific Union Recorder, April 24, 1902.
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Понеделник            18. октомври
 

2. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКУСТВА И СОВЕТУВАЊЕ
а. Што можеле да посведочат Павле и Варнава за нивните 

мисионерски напори? Дела 14:27. Како ние денес треба да 
копнееме за такво искуство? Захарија 10:1.

„Да вложиме одлучни напори да се отворат нови полиња на север 
и југ, исток и запад“. – Evangelism, pp. 19,20.

„Нашите проповедници не треба да лебдат над црквите, сметајќи ги 
црквите во некое одредено место за предмет на своја посебна грижа. 
Исто така, нашите цркви не треба да се чувствуваат запоставени и да 
бидат незадоволни ако не добијат некого од проповедничкиот позив. 
Нејзините членови треба да го преземат товарот на себе и да работат 
најревносно за душите. Верниците треба во себе да имаат корен, 
цврст корен втемелен во Христа, за да можат да вродат со плод во 
Негова слава. Заедно тие треба да постигнат една цел - спасение на 
душите. 

Секој што ја познава вистината, треба да го сподели тоа знаење со 
другите. Сега треба да ги обучиме луѓето и да ги испратиме на работа, 
оспособувајќи ги со секоја вештина за ширење на вистината. Денес 
се соочуваме со голем недостаток на работници. Десетици мажи и 
жени би можеле да бидат испратени на работа“. – Australasian Union 
Conference Record, August 1, 1902.

„Наскоро ќе помине времето за работа. Кој не сака да земе учество 
во овој завршен дел? Секој може да направи нешто“. – Historical 
Sketches, p. 173.

б. Опишете го предизвикот со кој во еден момент се соочиле 
Варнава и Павле и нивниот одговор на истиот. Дела 15:1,2; 
Галатјаните 2:1-5.

_______________________________________________________________________ 

„Павле... овде ја опишува посетата што ја направил во Ерусалим 
за да се расправи и утврди едно важно прашање кое тогаш ги 
потресувало црквите во Галатија - дали и незнабошците мора да се 
обрезуваат и да го држат церемонијалниот закон“. – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1108.

в. Што разгледало генералното собрание на верниците и каков 
пример тоа остава за нас? Дела 15:4-6.

„Браќата треба меѓусебно да се советуваат, бидејќи во сите делови 
на Божјото лозје ние сме еднакво под Негова власт“. – 8 Сведоштво, 
232.
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Вторник           19. октомври

3. СРЕДБА ЗА ОБЕДИНУВАЊЕ НА БОЖЈАТА ВОЛЈА
а. Во која насока се одвивало генералното собрание на верниците 

и што било одлучено? Галатјаните 2:7-10; Дела 15:7-14,19,20.
_______________________________________________________________________ 

„(Прашањето за обрезување за време на посетата на Павле на 
Ерусалим) било единственото прашање во кое неговата позиција се 
разликувала од позицијата на другите апостоли кои биле постари од 
него. Тој сакал прво лично да поразговара со водечките апостоли, 
во потесен круг. Во тој разговор, тој работата во целосна смисла им 
ја претставил на Петар, Јаков и Јован. Со далекусежна мудрост, тој 
заклучил дека ако овие луѓе бидат наведени да заземат вистинска 
позиција - сè ќе биде придобиено. Ако веднаш го изнел ова прашање 
пред целиот совет, ќе имаше поделба на чувствата. Силните 
предрасуди, кои веќе постоеле затоа што тој не го спроведувал 
обрезувањето врз незнабошците, ќе наведат мнозина да заземат 
став против него. Така, целта на неговата посета би била осуетена, 
а неговата корисност во голема мера попречена. Меѓутоа, тројцата 
водечки апостоли, против кои не постоела таква предрасуда, откако 
самите биле придобиени за вистинската позиција, ја изнеле работата 
пред советот и добиле согласност од сите во одлуката за ослободување 
на незнабошците од обврските на церемонијалниот закон“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1108.

б. Каков одговор потоа бил испратен назад во Антиохија? Дела 
15:22-31.

_______________________________________________________________________ 

в. Зошто сите верници треба да бидат внимателни додека со 
молитва ги проучуваат и ги споделуваат со другите вистините 
од Божјата Реч? 1. Петрово 3:15; 2. Тимотеј 2:15; 4:2-4.

_______________________________________________________________________ 

„Во сите времиња, непријателот ги приспособува своите искушенија 
кон предрасудите и склоностите на луѓето. Во времето на апостолите, 
тој ги навел Евреите да го воздигаат церемонијалниот закон, а да 
го отфрлат Христа; денес тој поттикнува мнозина кои тврдат дека 
се христијани, под изговор дека му укажуваат чест на Христа, да го 
презираат моралниот закон и да учат дека тој може неказнето да се 
престапува. Должност на секој верен Божји слуга е да застане цврсто 
и одлучно против оние кои на овој начин ја изопачуваат верата и 
бестрашно да ги разоткрие нивните заблуди со зборот на вистината”.  
– Sketches From the Life of Paul, p. 192.
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Среда             20. октомври

4. НАПРЕДУВАЊЕ ВО ЗНАЕЊЕ 
а. Што се случило кога Петар (доаѓајќи од Ерусалим, каде 

што требало да го решава проблемот со Евреите и нивните 
предрасуди) ја посетил Антиохија? Галатјаните 2:11-13. 

_______________________________________________________________________ 

„Ерусалим бил метропола на еврејството и тука се покажувала 
најголема исклучивост и ограниченост. Христијаните од еврејско 
потекло, кои живееле во близина на храмот, во своите мисли сосем 
природно се враќале на предимствата што ги уживале Евреите како 
посебен народ. Кога виделе дека христијанската црква ги напушта 
церемониите и традициите на еврејството и кога сфатиле дека во 
светлината на новата вера набргу ќе се загуби од вид неповредливоста 
на еврејските обичаи, мнозина биле незадоволни од Павле, сметајќи 
дека тој во голема мера придонел за таа промена. Дури ни сите 
ученици не биле подготвени доброволно да ги прифатат одлуките на 
овој собор. Некои ревнувале за церемонијалниот закон и негодувале 
против Павле, бидејќи сметале дека неговите начела во врска со 
задолжителноста на еврејскиот закон се премногу либерални. 

Меѓутоа, значењето и далекусежните одлуки на соборот внеле 
доверба во редовите на верниците од незнабожечко потекло и 
Божјото дело напредувало...

Подоцна, кога ја посетил Антиохија, со својот внимателен однос 
кон верните од незнабоштво, Петар ја задобил довербата на многу 
верници. Извесно време постапувал според светлината што му била 
дадена од небото. Во толкава мера ги совладал своите природни 
предрасуди, што седел на заедничка трпеза со обратениците од 
незнабоштво. Меѓутоа, кога дошле некои Евреи од Ерусалим, кои 
ревнувале за обредниот закон, Петар несмасно го променил своето 
однесување кон обратениците од незнабоштво. Некои Евреи ‘со 
него се двоеја... така што нивното лицемерство го заведе и Варнава’. 
Тој знак на слабост кај оние што биле сакани и почитувани како 
водачи оставил мошне мачен впечаток врз душите на верниците од 
незнабожечко потекло. На црквата ѝ се заканила опасност од отворен 
расцеп“. – Делата на апостолите, 197,198.

б. Како Павле го решил овој проблем? Галатјаните 2:14.
„Но Павле, гледајќи дека штетата што ѝ ја нанела на црквата 

дволичноста на Петар врши разурнувачко влијание, отворено го 
укорил Петар што ги покрива своите вистински чувства.“ – Делата на 
апостолите,198.    
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Четврток           21. октомври

5. ПОУКА ЗА СИТЕ
а. Што треба да научиме од начинот на кој Петар го прифатил 

укорот на Павле и зошто корекцијата била направено јавно? 
Псалм 141:5; Изреки 27:5.

„Во Антиохија, Петар погрешил во начелото на чесност и интегритет. 
Павле морал да се спротивстави на неговото деструктивно влијание лице 
в лице. Ова е забележано за доброто на другите и претставува сериозно 
предупредување за луѓето на високи позиции да не ја жртвуваат 
чесноста, туку цврсто да се држат до начелата...

Нека Бог му даде на секој човек чувство на своја лична беспомошност 
да го насочи својот брод право и безбедно во пристаништето. Потребна 
ни е Христовата благодат секој ден. Само Неговата благодат, која не 
може да се спореди со ништо, може да нè спаси да не грешиме”.  – The 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, pp. 1108, 1109.

„Петар ја увидел заблудата во која паднал и веднаш, колку што било 
тоа во негова моќ, настојувал да го отстрани ова нанесено зло. Бог, кој од 
почеток го знае крајот, дозволил да се покаже таа слабост во карактерот 
на Петар со цел проверениот апостол да увиди дека во него нема ништо 
со што би можел да се пофали. Дури и најдобрите луѓе, ако се препуштени 
сами на себе, прават грешки во расудувањето. Бог исто така видел дека 
во свое време некои ќе бидат во толкава мера заведени, што на Петар 
и на неговите божемни наследници ќе им припишуваат возвишеност и 
прерогативи што му припаѓаат исклучиво на Бога. И тој запис за слабоста 
на апостолот останува како доказ за неговата погрешност и за фактот 
дека тој во никој случај не бил над другите апостоли...

Колку поголеми одговорности му се доверени на едно човечко 
орудие, колку е поголема неговата положба и можноста да заповеда и 
да контролира, толку поголеми штети ќе направи ако не се придржува 
внимателно кон Господовиот пат и ако не постапува сообразно со 
одлуките усвоени на соборот на верниците на црквата”.  – Делата на 
апостолите, 198,199.

Петок             22. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што треба да научиме од навидум краткото време кое Павле го поминал 

во Антиохија? 
2. Зошто Бог го советува својот народ понекогаш да се собира, а понекогаш и 

да се расејува?
3. Што можам да научам кога советот на верници за некоја работа носи 

одлука спротивна на моите очекувања?
4. Како можам да паднам во истата стапица како и Петар?
5. Што треба да имам на ум ако ме укоруваат како Петар, дури и ако тоа се 

случува јавно?
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5. лекција         Сабота, 30. октомври 2021.

Да се живее целосно по Божјата 
милост

„Се распнав заедно со Христос; и јас веќе не живеам, туку Христос 
живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во 
Синот Божји, Кој ме возљуби и Себе се предаде за мене” (Галатјаните 
2:19,20).

„Вистинската вера ја присвојува Христовата праведност и грешникот 
станува победник со Христа затоа што станал учесник во божествената 
природа; така се обединуваат божественото и човечкото“. – God’s 
Amazing Grace, p. 177. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 5 Сведоштво, 219-231. 

Недела                24. октомври

1. БОЖЈАТА ОЖИВУВАЧКА БЛАГОДАТ
а. Како Павле ја прикажува Божјата благодат во планот на 

спасението - и ставот со кој ние треба да ја прифатиме? 
Галатјаните 2:15-18; Ефесјаните 2:8-10.

______________________________________________________________________

„Поглавар на пастирите е Судија и Тој ни ги прикажува возвишените 
начела според кои ќе се водат постапките кога Тој ќе се пресмета со 
своите слуги оправдани со вера, на кои им се суди според нивните дела. 
Верата работи преку љубов и ја чисти душата од морална расипаност 
како таа би можела да стане храм Божји“. – This Day With God, p. 208.

„Без вера невозможно е да му угодиме на Бога. Живата вера му 
овозможува на оној кој ја поседува да се фати за Христовите заслугите 
и му овозможува да најде голема утеха и задоволство во планот на 
спасението“. – Selected Messages, bk. 1, p. 364.

„Иако треба да бидеме во согласност со Божјиот закон, ние нема да 
се спасиме со делата на законот; сепак, без послушност кон него не 
можеме да се спасиме. Законот е мерка со која се мери карактерот. 
Меѓутоа, не е возможно да се држи Божјиот закон без Христовата 
оживувачка благодат. Само Исус може да нè очисти од секој грев. Тој нас 
не нè спасува со законот, но нема да нè спаси ниту во непослушноста 
на законот“. – Faith and Works, pp. 95, 96.
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Понеделник                25. октомври

4. РАЗБИРАЊЕ НА БЛАГОДАТТА 
а. Со што се споредува секој обид спасението да го добиеме 

со наша сила или со некакви наши наводни достигнувања? 
Создавање 4:3-5.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Ако човек може да се спаси со своите дела, тој би можел да најде во 
себе некаква причина за радост. Обидот на човекот да добие спасение 
со сопствена сила е прикажан со Каиновата жртва”.  – Selected Messages, 
bk. 1, p. 363.

б. Што всушност Божјата благодат чини за нас? Тит 2:11-14; 3:4-7.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Исус стои во Светињата над светињите за да се појави пред Бога 
за нас. Таму тој не престанува постојано да го застапува својот народ, 
потполн во Него. Меѓутоа, иако Тој на овој начин нè претставува пред 
Отецот, тоа не треба да нè наведе да претпоставиме дека Неговата 
милост ни е загарантирана и да станеме безгрижни, рамнодушни 
и самозадоволни. Христос не е слуга на гревот. Ние сме потполни 
во Него, прифатени во Возљубениот, само ако со вера останеме во 
Него”.  – Faith and Works, p. 107.

в. Објаснете ја длабочината на нашата огромна потреба од 
Божјата благодат. 2 Коринтјаните 3:3-5; Галатјаните 2:19.

______________________________________________________________________

„Ние се оправдуваме со вера. Душата што го разбира значењето на 
овие зборови никогаш нема да биде вообразена или задоволна сама 
со себе. Ние не смееме да бидеме самодоволни и да мислиме само за 
себе. Светиот Дух е нашата сила во работата на градење и обликување 
на карактерот според божествениот пример. Кога мислиме дека сами 
сме во состојба да ги обликуваме своите искуства, сите ние обично 
правиме големи грешки. Никогаш не можеме сами да ги победиме 
искушенијата. Меѓутоа, оние кои имаат вистинска вера во Христа ќе 
бидат изградени со помош на Светиот Дух. Оној во чие срце живее 
верата, се развива во прекрасен храм за Господово живеалиште. Тој 
се раководи со Христовата милост и се развива пропорционално во 
сразмер со тоа колку се потчинува на учењата на Светиот Дух”.  – Тhe 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1109.
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Вторник            26. октомври
 

2. ДОВЕРБА ВО ОНОЈ КОЈ ДАВА БЛАГОДАТ
а. Како можеме да ги искусиме придобивките од Божјата 

благодат во нашите животи? Евреите 12:1-3.
______________________________________________________________________

„Сè што човекот е во состојба да направи без Христа е извалкано 
од себичност и грев; но она што се прави преку вера е прифатливо 
за Бога. Кога се трудиме да го придобиеме небото преку Христовите 
заслуги, тогаш душата напредува. Гледајќи на Исус, Зачетникот и 
Свршителот на нашата вера, можеме да напредуваме од сила во 
сила, од победа во победа; зашто Божјата милост преку Христа го 
осигурила нашето целосно спасение“. – Selected Messages, bk. 1, p. 364.

„Никој не може да се оправда со своите дела, какви и да се. 
Човекот може да се ослободи од вината за гревот, осудата на 
законот и казната за престапот само преку силата на Христовото 
страдање, смрт и воскресение. Верата е единствениот услов под 
кој може да се добие оправдување, а верата вклучува не само 
верување, туку и доверба“. – Selected Messages, bk. 1, p. 389.

„Кога грешникот ќе ја согледа неспоредливата убавина на Исус, 
гревот повеќе не му изгледа привлечно; бидејќи го гледа Возљубениот, 
меѓу десет илјади други, Оној кој целиот е прекрасен. Тој преку лично 
искуство ја сфаќа моќта на Евангелието, чија величина на идеи може да 
се спореди само со вредноста на крајната цел“. – Faith and Works, p. 107.

б. Како можеме да избегнеме отфрлање на Божјата благодат? 
Галатјаните 2:21.

______________________________________________________________________

     „Цврстата вера нема да одведе никого во фанатизам или да го натера 
да се однесува како мрзливиот слуга. Волшебната моќ на сатаната 
е таа што ги наведува луѓето да гледаат на себе, наместо на Исуса. 
Христовата праведност мора да оди пред нас, ако славата Господова 
стане наша задна стража. Ако ја вршиме Божјата волја, ќе примиме 
големи благослови како Божји бесплатен дар, но не поради некои 
заслуги во нас; тие немаат никаква вредност. Правете го она што е 
Божја волја и на тој начин ќе го почитувате Бога и ќе станете повеќе од 
победници преку Оној кој нè љубел и го дал својот живот за нас, за да 
имаме живот и спасение во Исус Христос“. – Faith and Works, p. 27,28.
    „Вистинската вера, иако за спасение целосно се потпира на Христа, 
ја наведува душата на совршено покорување на Божјиот закон.  Верата 
се манифестира во дела.“ – Тhe SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 6, p. 1073.
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Среда            27. октомври

4. ДА ОСТАНЕТЕ ЧИСТИ ИЛИ ДА СЕ ИЗВАЛКАТЕ
а. Како можеме да го сумираме прекрасното искуство на живеење по 

Божја благодат? Галатјаните 2:20.
 „Со Божја благодат, можеме да го постигнеме сето она што Бог го 

бара од нас“. – Faith and Works, p. 94.
„Склоностите што владеат во непрепороденото срце мора да бидат 

потиснати со благодатта Христова, така што паднатиот човек ќе може 
да влезе во рајот и да ужива во друштвото на чисти, свети ангели. Кога 
човекот ќе умре за гревот и кога воскреснува во нов живот во Исус 
Христос, божествената љубов го исполнува неговото срце, неговиот ум се 
посветува; тој пие од неисцрпен извор на радост и знаење, а светлината 
на вечниот ден го осветлува неговиот пат, бидејќи Светлината на животот 
е секогаш со него.“ – God’s Amazing Grace, p. 250.

„Допирот на верата ни ги отвора божествените ризници на моќта 
и мудроста; и така, преку земните судови, Бог ги остварува чудата на 
својата благодат. Живата вера е нашата голема потреба денес. Мораме 
да знаеме дека Исус е навистина наш, дека Неговиот Дух навистина ги 
прочистува и облагородува нашите срца. Кога Христовите следбеници 
би имале навистина вистинска вера, заедно со кротоста и љубовта, каква 
работа би била направена! Какви родови би можеле да се донесат во 
слава Божја“. – God’s Amazing Grace, p. 265.

б. Зошто Павле многу се загрижил за верниците во Галатија и 
што треба да научиме од тоа? Галатјаните 3:1; Јован 3:3. 

„Апостолот барал од галатиските верници да ги напуштат лажните 
учители што ги завеле и да се вратат на верата што ја придружуваат 
неспорни докази на божествено одобрување. Луѓето кои настојувале 
да ги одвратат од верата во евангелието биле лицемери, непосветени 
во срцето и расипани во животот. Нивната вера била создадена од 
низа церемонии и тие сметале дека со тие формалности ќе заслужат 
Божјо одобрение. Нив не ги привлекувало евангелието кое бара да се 
прифати налогот: ‘Ако некој не се роди наново, тој не може да го види 
Божјото царство’ (Јован 3:3). Сметале дека верата втемелена на таа 
наука бара премногу голема жртва и затоа цврсто се држеле за своите 
заблуди, мамејќи се и себеси и другите. 

На непреродената природа и денеска, исто како и во времето на 
тие еврејски учители, ѝ одговара светоста на срцето и на животот да ја 
замени со надворешната форма на верата. И сега, како и тогаш, постојат 
лажни духовни водачи чиешто учење мнозина желно го слушаат. 
Сатаната вложува добро пресметани напори надежта на спасение, 
условена со вера во Христа и со покорување на Божјиот закон, наполно 
да ја истисне од човечкото срце“ – Патријарси и пророци, 386, 387.
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Четврток              28. октомври

5. ДА СЕ НАСОЧИ СЕТО ВНИМАНИЕ НА ХРИСТА
а. Кое прашање им го поставил Павле на Галатјаните за да ги 

отворат очите да го препознаат посебниот вид на „маѓепсаност“ 
со која биле измамени? Галатјаните 3:2-5.

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

„Сатаната маѓепсува и се обидува да го избрка Христа од душата и 
сам да владее на Негово место.“ – Sons and Daughters of God, p. 336.

б. Спротивно на тоа, што бил фокусот на Павловото учење? 2 
Коринтјаните 4:5,6.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Кога им нагласил на оние кои не го признавале неговото 
апостолство: ‘Во ништо не сум помал од познатите апостоли’ (2. 
Коринтјаните 11:5), Павле тоа не го правел за да се извиши себеси, 
туку да ја истакне Божјата милост. Оние што се труделе да го 
потценат неговото звање и неговото дело, се бореле против Христа 
чијашто милост и сила се манифестирале преку Павле. Отпорот на 
непријателот го натерал апостолот да заземе решителен став во 
одбрана на својата положба и авторитет.

Луѓето кои во својот живот ја искусиле силата на Божјата милост, 
Павле ги повикувал да се вратат на својата првобитна љубов кон 
вистината на евангелието. Со непобитни докази им укажал на нивната 
привилегија да станат слободни во Христа, со чијашто откупителна 
милост се облекуваат во облеката на Неговата праведност сите што 
исцело му се предаваат. Тој тврдел дека секоја душа, која сака да биде 
спасена, навистина мора да има лично искуство со Бога”. – Делата 
на апостолите, 388.

Петок                 29. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што треба да разберам за Божјата благодат?
2. Како можам да растам во благодатта?
3. Како се манифестира верата?
4. Што било толку опасно во оние кои ги маѓепсале Галатите?
5. Што може да ме доведе во опасност да ја изгубам првата љубов кон 

Евангелието? 
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Сабота, 6. ноември 2021.

Дар во првата сабота 
За литература во сиромашни 

области 
 

Живееме во ера на информации, 
но и дезинформации. Има толку многу 
неконтролирани лажни информации, 
така што често е премногу  тешко во 
море од лажни да се најде онаа вистинска 
информација, а тоа одзема и многу време. Ова 
е особено забележливо во сферата на вестите, но е 
многу поважно во сферата на религијата, каде што 
вечната судбина е во прашање, но исто т а к а 
„додека вистината ги облече чизмите, лагата ќе го обиколи ц е л и о т 
свет“ – 1 Сведоштво, 463. 

Дури и со сите корисни дигитални ресурси достапни во денешната технолошка 
ера, истражувањето покажува интересна шема: Луѓето и понатаму ги сметаат 
информациите за посигурни - поверодостојни - кога се достапни во печатена форма. 
Ова може да се должи на фактот дека печатениот материјал е генерално добро 
осмислен и испорачува одредена доза на постојаност, наспроти побрзите форми 
на медиуми кои се подложни на сензационализам. Без оглед на причината, луѓето 
имаат најголема доверба во печатените страници.

Ова е причината зошто трактатите, памфлетите, списанијата и брошурите кои 
ја содржат сегашната вистина се суштински важни алатки во објавувањето на 
вечното Евангелие. Производството на такви материјали со себе носи трошок кој, 
за жал, мнозина не можат да си дозволат да го платат, било да купуваат за себе или 
за споделување со другите. Затоа, на верниците им е доверена задача да ја носат 
вистината на драгоцените души кои се наоѓаат во темнина ширум светот. Сите ние 
имаме света должност и привилегија да им помогнеме да ја примат.

Денешниот дар во првата сабота е наменет за литература за сиромашните 
земји. Вашиот дарежлив, па дури и пожртвуван дар, може многу да придонесе во 
помагање на другите да дознаат и да се подготват за второто Христово доаѓање.

„Секој може да помогне за напредок на делото со несебично давање на своите 
средства и да помогне во разните гранки на делото обезбедувајќи на тој начин 
средства за печатење на книги и списанија преку кои ќе се шири вистината. Дел од 
товарот во Божјото дело, исто така, го носат и оние кои со своите пари го потпомагаат 
развојот на истото; тие соработуваат со Христа, затоа што Бог ги снабдил луѓето со 
средства, за да можат мудро да ги употребат за свети цели. Тие се од небо дадени 
средства со кои треба да правиме добро и како примени таленти да ги умножиме 
преку употреба“. - The Review and Herald, 9 јануари, 1883.

Оддел за издаваштво на Генералната конференција
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   6. лекција                   Сабота, 6. ноември 2021.

Кој господар да го следиме?
„Зашто непокорноста е исто таков грев, какво што е вражањето, а 

тврдоглавоста е исто како и идолопоклонството“ (1 Самоилова 15:23, 
прв дел).

„Оние што изнесуваат доктрина спротивна на библиските учења 
го следат големиот отпадник кој е протеран од небесните дворови“. – 
Fundamentals of Christian Education, p. 331.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               5 Сведоштво, 137–148; 
             2 Сведоштво 461-465; 

                Патријарси и пророци, 635.

Недела                   31. октомври

1. ВЕЧЕН ПРОБЛЕМ
а. Која, честопати суптилна, е основната причина зошто 

многу верници денес стануваат „маѓепсани“ како што биле 
Галатјаните? 1. Самоилова 15:17-23 (прв дел).

„Маѓепсувачката моќ на сатаната е таа што ги наведува луѓето да 
гледаат на себе, наместо на Исуса”. – Faith and Works, p. 27.

„За спасението на секој од нас секогаш се одлучува на небесниот 
суд. Таму ќе мораме да положиме сметка за секој свој ден. Секој 
ќе прими според своите дела. Прилозите и жртвите паленици во 
старозаветниот период не биле прифатливи за Бога ако не биле 
принесени во вистински дух. ‘Зар сепалениците Му се попријатни 
на Господ’, вели Самоил, ‘отколку послушноста на гласот Господов? 
Послушноста е подобра од жртвата и покорувањето - подобро од 
овнешкото месо’. Божјиот благослов не може да се купи за никакви 
пари на овој свет ниту со пари може да се стекне било каква победа 
над гревот.

Многумина се подготвени на секаква друга жртва само не на она 
што се бара од нив, а тоа е да се откажат од себеси и својата волја 
да ја потчинат на Божјата волја. На Своите ученици, Христос им 
рекол: ‘Ако не се обратите и не бидете како деца, нема да влезете 
во небесното царство’. Овде се наоѓа и поуката за понизноста. Сите 
мораме да се понизиме и во своите очи да станеме како мали деца за 
да го наследиме небесното царство“. – 4 Сведоштво, 84.
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Понеделник               1. ноември

2. ЉУБОВНА ЗАСЛЕПЕНОСТ
а. Која замка денес најчесто ја храни маѓепсувачката сила, 

понекогаш дури и меѓу оние што се изјаснуваат како верници? 
Изреки 6:23-26; 7:4,5; 2. Тимотеј 3:5,6.

______________________________________________________________________

„Кога сатанската маѓепсувачка сила ќе завладее со некој човек, 
Бог е заборавен, а се издигнува човекот преполн со лоши намери. 
Овие измамени души се оддаваат на пороци и сметаат дека тоа е 
доблест. Тоа е како некој вид на магија. Можеме да го поставиме 
истото прашање што апостолот им го поставил на Галатјаните: ‘Кој ве 
маѓепса (та не се покорувате на вистината) вас, пред чии очи Исус 
Христос беше јасно насликан распнат меѓу вас’ (Галатјаните 3:1). Во 
ересите и во пороците секогаш има некоја волшебничка сила. Духот 
е толку заслепен што не е во состојба да размислува разумно и 
заблудата ги носи луѓето сѐ подалеку од вистината. Духовниот поглед 
станува нејасен и луѓето кои до тогаш имале неизвалкан морал 
потпаѓаат под дејство на вештите измами на сатанските агенти, кои 
се претставуваат како ангели на светлината. Тие измами им даваат 
сила на таквите агенти. Кога би истапиле дрско и отворено и би ги 
застапувале своите сфаќања, би биле одбиени без ниеден момент 
предомислување. Но тие отпрвин се трудат да задобијат наклоност 
како свети, пожртвувани Божји луѓе. И како Негови посебни гласници, 
тие тогаш ја започнуваат својата лукава работа за да ги заведат душите 
од вистинскиот пат, настојувајќи Божјиот закон да го прогласат за 
неважечки.“ – 5 Сведоштво, 142,143.

б. Како можат одредени видови книги, видеа, веб-страници, па 
дури и музички стилови да предизвикаат мисли кои постепено 
ќе доводат до такви проблеми? Изреки 23:6-8.

„Љубовните романи и површните, возбудливи приказни претставуваат 
друг вид на книги кои се проклетство за секој читател. Писателот во нив 
може да внесе добри поуки и во целото дело може да вткае верски 
чувства; меѓутоа, во најголем број на случаи сатаната само се облекува 
во ангелски облеки за да може поуспешно да ги прелаже и намами 
читателите. Умот е во голема мерка под влијание на она со што се храни. 
Читателите на површни, возбудливи приказни се онеспособуваат за 
должностите што ги очекуваат. Тие живеат нереален живот и немаат 
никаква желба да го проучуваат Светото Писмо, да се хранат со небесна 
мана. Умот слабее и ја губи моќта да размислува за големите проблеми 
на должностите и судбината“. – 7 Сведоштво, 165.
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Вторник               2. ноември

3. ДРУГИ ВЛИЈАНИЈА
а. Покрај оние кои промовираат несериозност или романтика, 

кои други пишани, аудио и/или видео материјали можат да 
нè маѓепсаат? Наведете некои мамки што непријателот ги 
користи за да нè фати. 1. Јованово 2:15-17,21 (последен дел); 
Дела 17:21.

„Депресивните и обесхрабрувачките извештаи за злосторства 
и ѕверства имаат маѓепсувачка моќ врз многу млади луѓе, 
предизвикувајќи во нив желба да го свртат вниманието кон себе дури 
и со најстрашни дела... Книгите што ги опишуваат сатанските дела 
на луѓето го свртуваат вниманието на јавноста кон злосторствата. 
Ужасните детали за злосторствата и несреќите не смеат повторно да 
се преживуваат, и никој од оние што веруваат во сегашната вистина 
не треба да биде вклучен во овековечувањето на таквите спомени“. – 
The Colporteur Evangelist, p. 75.

„Друг извор на опасности од кои мораме постојано да се чуваме 
се делата на неморалните писатели. Таквите дела ги вдахнал самиот 
непријател на вистината и никој не може да ги чита, а душата да не ја 
изложи на опасност... Неверството и неморалот со заведувачка сила 
се врежуваат во умот“. – Адвентен дом, 413.

б. Опишете една од тактиките на непријателот и како таа била 
насочена на Исус, но без успех – но сепак премногу често 
успева кај нас. Лука 4:5-8; Јован 14:30.

„Целта на сатаната е да го направи светот многу привлечен. Тој 
има маѓепсувачка моќ што ја практикува за да ги привлече чувствата 
дури и на оние кои тврдат дека се Христови следбеници. Има многу 
таканаречени христијани кои ќе поднесат секаква жртва за да стекнат 
богатство...

Загрижувачки е што сатаната завел толку многу луѓе. Тој ја 
возбудува мечтата со сјајни перспективи за светска добивка, а луѓето 
стануваат опседнати мислејќи дека пред нив е совршена среќа. Тие 
се намамени со надежта дека ќе добијат чест, богатство и позиција. 
Сатаната и вели на душата: ‘Сето ова ќе ти го дадам, сета оваа моќ и 
богатство со кое можеш да им направиш добро на своите ближни’, 
но кога ќе стигнат до целта за која се стремат, тие сфаќаат дека не се 
поврзани со несебичниот Откупител...

Честопати се открива дека промената од побожноста во световноста 
била толку незабележлива под влијание на лукавите сугестии на 
злобниот, така што измамената душа не е  свесна дека се одвоила од 
Христа и дека е Негов слуга само по име.“ – Counsels on Stewardship, 
pp. 213–215.



34 Библиски лекции, Октомври - Декември  2021

Среда                3. ноември

4. ФАТАЛНИ ИЗМАМИ
а. Зошто мора да се бориме напорно за христијанската вера? 

Јуда 3,4,8,11. 

„Бунтот потекнува од сатаната и секоја непослушност кон Бога потекнува 
директно од ѓаволот. Сите што ќе му се спротивстават на Божјото владеење, 
склучуваат сојуз со праисконскиот отпадник кој ќе ја употреби сета своја 
сила и лукавство да ги омае нивните сетила и да им го заведе умот. Тој сè 
ќе претставува во лажна светлина. Како и нашите први родители, сите што 
се под влијание на неговата волшебна сила ги гледаат само предимствата 
до кои можат да се доберат со престап. 

Нема посилен доказ за измамната сила на сатаната од фактот дека сите 
што ги завел тој самите себеси се лажат со мислата дека му служат на Бога. 
Кога Кореј, Датан и Авирон се побуниле против Мојсеја, сметале дека му 
се спротивставиле само на водството на човек како што се и самите тие; и 
на крај навистина поверувале дека на Бога му вршат служба...

Саул покажал голема ревност при искоренувањето на идолопоклонството 
и вражањето. Меѓутоа, поради непослушноста кон Божјата заповед, 
со него завладеал истиот дух на бунт против Бога, и бил исто толку 
инспириран од сатаната, како и оние што се занимавале со вражање; а кога 
бил прекорен, тогаш кон својата непокорност придодал и тврдоглавост. 
Поголема навреда на Божјиот Дух не би можел да му нанесе ниту тогаш 
кога отворено би им се придружил на идолопоклониците. 

Опасен е чекорот да се отфрлат советите и опомените на Божјата реч 
или на Божјиот Дух. Како и Саул, мнозина паѓаат во искушенија сè додека 
не станат слепи за вистинскиот карактер на гревот. Тие си ласкаат себеси 
како имаат пред себе некаква возвишена цел и како божем не сториле 
никаква неправда со тоа што отстапиле од Божјите барања. На тој начин 
тие му пркосат на Духот на милоста сè додека во нивните уши наполно 
не исчезне неговиот глас и додека целосно не ги прифатат измамите што 
самите си ги избрале“. – Патријарси и пророци, 635.

„Секој маж, жена и дете кој не е под контрола на Божјиот Дух е под 
влијание на маѓепсништвото на сатаната, и со своите зборови и пример 
ќе ги одведат другите од патот на вистината“. – Messages to Young People, 
p. 278.

„Браќа мои, Бог е ожалостен заради вашата завист, љубомора, 
огорченост и неслога. Вие со тоа му се покорувате на сатаната, а не на 
Христа... Кога ќе видиме луѓе... горди, суетни, површни и со светски дух, 
тврдокорни, нељубезни и груби, не мораме да се прашаме со кого се 
дружат тие и кој е нивниот најдобар пријател. Тие можеби не веруваат во 
магии, но сепак имаат заедница со зли духови.”  – 5 Сведоштво, 224.

„Бунтот и отпадништвото се во самиот воздух што го дишеме. Тие ќе 
влијаат на нас, освен ако со вера не ги потпреме нашите беспомошни 
души на Христа“. – Lift Him Up, p. 21.



Библиски лекции, Октомври - Декември  2021 35

Четврток             4. ноември

5.  ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИЈА
а.  Во деновите на првите апостоли, каква опасност демнела во 

Самарија и како била надмината? Дела 8:9-13. Зошто можеме 
да бидеме особено инспирирани од чекорот што го презеле 
некои верници во Ефес? Дела 19:17-20. 

„Сатаната е исклучително интелигентен и вешт, и тој со помош на 
своите избрани агенти, работи на тоа да ги воздигне луѓето и да ги 
облече со поголема чест од онаа што му припаѓа на Бога. Меѓутоа, Бог е 
облечен во сила; Тој може да ги подигне оние што се мртви во престап и 
грев и, со дејствување на истиот Дух, кој го воскреснал Исуса од мртвите, 
да го преобрази човечкиот карактер, враќајќи ја на душата изгубениот 
лик Божји“. – The Youth’s Instructor, February 7, 1895.

„Патот до ослободувањето од гревот води преку распнување на себеси 
и борба со силите на темнината“. – Our High Calling, p. 321.

„Кога голем дел од објавените книги би бил изгорен, би се застанало 
на патот на вистинската чума, која во морална смисла создава страшно 
пустошење, ослабувајќи ги менталните способности и изопачувајќи ги 
срцата на читателите. Никој не е толку цврст во начелата за да биде 
безбеден од искушението. Секое такво бескорисно читање треба 
одлучно да се отфрли“. – The Colporteur Evangelist, p. 76.

„Кога неверникот ќе се преобрати, ќе почувствува гадење од книгите 
што го навеле да се сомнева во Божјата Реч. Некогаш морално изопачениот 
човек, кој ја очистил својата душа со послушност кон вистината, нема 
да се осмели да се врати на патот на порочноста, било од љубопитност 
или од навика. Ниту ќе дозволи неговиот ум да се задржи на сцените 
прикажани на страниците на заводливите автори. Тој ќе внимава на 
опасноста што му се заканува, избегнувајќи го искушението и сериозно 
ќе ги предупреди другите, укажувајќи им на неговата маѓепсувачка моќ. 
Без оглед на идолот што некогаш го обожувал, преобратениот човек не 
само што ќе се спротивстави на злото, туку, колку што е можно, ќе се 
стави надвор од силата на сатаната. Повторно ги прашуваме Христовите 
следбеници: ‘Дали ги запаливте магичните книги?’“. – The Signs of the 
Times, May 18, 1882.

Петок                5. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто непријателот се обидува да поттикне бунт кај чуварите на саботата?
2. Што мора да разбереме за тоа како денешното општество гледа на прељубата?
3. Како можам поблиску да ги следам чекорите на Исус кога се соочувам со 

искушение?
4. Во кои области од животот би можел да бидам ранлив или подложен на 

маѓепсаност?
5. Кои материјални работи можеби би било најдобро да се отфрлат, или дури и 

да се уништат?
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7. лекција                 Сабота, 13. ноември 2021.
 

Завет на милост
„Така што благословот даден на Авраам да дојде преку Исус Христос 

врз незнабошците, за да Го добиеме ветениот Дух преку верата” 
(Галатјаните 3:14).

„Пред да бидат поставени темелите на земјата, бил склучен завет 
дека сите што се послушни, сите кои користејќи се со изобилството на 
благодатта ќе изградат свет карактер и ќе бидат без недостатоци пред 
Бога, можат прифаќајќи ја таа благодат да станат Божји деца. Овој 
завет, склучен од вечноста, му бил даден на Аврам стотици години пред 
Христовото доаѓање“. – Fundamentals of Christian Education, p. 403.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: :                Патријарси и пророци, 363-373.

Недела                  7. ноември

1. ХРИСТОС ВО ВРЕМЕТО НА ПАТРИЈАРСИТЕ
а. Обраќајќи им се на Галатите кои биле под влијание на 

Евреите, како Павле ја прикажал врската помеѓу Авраам - кого 
сите Евреи го сметале за свој татко по потекло - и Христос? 
Галатјаните 3:6-8.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Во сите тие откровенија на божественото присуство се покажувала 
Божјата слава преку Исуса Христа. ‘Зашто Бог го измири светот со Себе 
преку Христос’ (2. Коринтјаните 5:19). Христос бил темел и центар на 
целокупниот жртвен систем како во времето на патријарсите така и во 
еврејскиот период. Од падот на нашите први родители во грев, Бог не 
комуницирал веќе непосредно со луѓето. Отецот светот го предал во 
Христови раце со цел Тој со своето посредување да ги искупи луѓето и да 
го оправда авторитетот и светоста на Божјиот закон. Секоја комуникација 
меѓу небото и паднатиот човечки род се одвивала само преку Христа“. – 
Патријарси и пророци, 366.

б. Кои се оние што се благословени за разлика од проколнатите? 
Галатјаните 3:9,10.
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Понеделник              8. ноември
 
2. ХРИСТОС И ДВАТА ЗАКОНА 
а. Објаснете ја врската помеѓу Христос и Неговиот вечен морален 

закон - Десетте заповеди. Исаија 42:21; Галатјаните 3:11-14.

„Божјиот закон постоел пред да се создаде човекот. Тој бил 
прилагоден на состојбата во која се наоѓале светите суштества; дури 
и ангелите се управувале според него. По падот, принципите на 
правдата останале непроменети. Ништо не се одзема од законот; ниту 
еден од неговите свети прописи не може да се подобри. И како што 
постоел од почетокот, така ќе продолжи да постои низ бескрајните 
времиња на вечноста...

Со овој закон, кој управува со ангелите, кој бара чистота и во 
најскриените мисли, желби и склоности, и кој е ‘утврден засекогаш’ 
(Псалм 111:8), ќе му се суди на целиот свет на Божјиот ден кој бргу се 
приближува“. – Selected Messages, bk. 1, p. 220.

„Христос и Отецот, стоејќи еден до друг на планината, со свечена 
величественост ги објавиле Десетте заповеди“. – Evangelism, p. 616.

„Кога Божјиот закон би можел да биде изменет или укинат, 
тогаш Христос не би морал да ги поднесува последиците од нашите 
престапи. Тој дошол да го објасни односот на законот кон човекот 
и да ги прикаже неговите прописи со Својот сопствен живот на 
послушност“. – Копнежот на вековите, 307,308.

б. Објаснете го контрастот кога е во прашање церемонијалниот 
закон кој укажува на жртвеното Јагне Божјо. Евреите 9:27,28 
(прв дел); 10:1,4-10.

„Било дадено ветување за доаѓање на Спасителот и воведен е жртвен 
систем кој однапред укажувал на Христовата смрт како голема жртва 
за гревовите на светот. Меѓутоа, кога Божјиот закон никогаш не би бил 
престапен, не би имало смрт ниту потреба да се ветува Спасител, и 
воопшто не би било потребно да се принесуваат жртви.“ – Патријарси 
и пророци, 363.

„Има многу луѓе кои се обидуваат да ги мешаат тие два система. 
Тие наведуваат стихови што зборуваат за церемонијалниот закон за да 
докажат дека моралниот закон е укинат. Но тоа е погрешно толкување 
на Светото писмо. Разликата меѓу овие два система е голема и јасна. 
Церемонијалниот систем се состоел од симболи кои укажувале на Христа, 
на неговата жртва и на неговата служба како свештеник. Тој ритуален 
закон со своите жртви и прописи, Евреите требало да го применуваат сè 
додека симболите не се исполниле во смртта на Исуса Христа - Божјото 
јагне - кое ‘ги зема гревовите на светот’. Тогаш сите жртвени приноси 
требало да престанат.“ – Патријарси и пророци, 365.
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Вторник               9. ноември

3. МИЛОСТ 
а. Кога за прв пат заветот на милоста станал неопходен, а веднаш 

потоа и воспоставен, укажувајќи на Спасителот кој ќе дојде? 
Создавање 3:9-11,14,15,21.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Веднаш штом се појавил гревот, се појавил и Спасителот.“ – Копнежот 
на вековите, 210.

„Заветот на милоста првпат е склучен со човекот во Едем, по сторениот 
грев, кога е дадено божествено ветување дека семето на жената ќе ѝ 
стапне на змијата на главата. Тој сојуз на сите луѓе им нудел проштавање и 
поддршка од Божјата милост со цел во иднина, со вера во Христа да можат 
да бидат послушни. Ветен им е вечен живот под услов да му останат верни 
на Божјиот закон. На тоа патријарсите ја засновале својата надеж во врска 
со спасението.“ – Патријарси и пророци, 370.

б. Како бил обновен овој завет со Авраам и кога бил ратификуван? 
Создавање 22:18; Галатјаните 3:14-18.

______________________________________________________________________

„Аврам... од Христа и очекувал проштавање на гревот. Таа вера му 
е засметана во праведност. Заветот склучен со Аврама исто така ја 
поддржувал важноста на авторитетот на Божјиот закон. Господ му се јавил 
на Аврама велејќи: ‘Јас сум Ел-Шадај – Бог семоќен, чекори по Мојот пат 
и биди непорочен’ (Создавање 17:1). Божјото сведоштво за неговиот 
верен слуга гласело: ‘Авраам го послуша гласот Мој и се покоруваше на 
заповедите Мои, на наредбите Мои и на законите Мои’ (Создавање 26:5). 
А нему Бог му рекол: ‘И ќе го поставам заветот Мој меѓу Мене и тебе и 
меѓу твоите потомци по тебе во нивните родови; ќе направам завет вечен, 
и ќе ти бидам Бог тебе и на потомците твои по тебе’ (Создавање 17:7). 

Иако тој завет бил склучен со Адама и обновен со Аврама, сепак не 
можел да биде потврден сѐ до Христовата смрт. Според Божјото ветување, 
заветот постоел откако било дадено првото навестување за откуп; бил 
прифатен со вера; сепак, откако е потврден од Христова страна, се вика 
нов завет. Божјиот закон бил основа на тој завет, кој всушност е само едно 
средство човекот пак да стапи во хармонија со Божјата волја на тој начин 
што е ставен во положба која му овозможува да биде послушен на Божјиот 
закон.“ – Патријарси и пророци, 370, 371.
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Среда              10. ноември

4. ДВА ЗАВЕТА
а. Кој завет се нарекува „стар“ завет, кој го прекршил, и зошто не 

може да му се верува? Излез 24:6-8; 32:1,31.

„Друг договор - во Библијата наречен ‘стар’ завет - е склучен на 
Синај меѓу Бога и израелскиот народ и потоа потврден со крв на 
жртви...

Израелскиот народ за време на своето робување во голема мера го 
загубил поимот за Бога и за начелата на аврамовскиот завет.

Бидејќи живееле среде идолопоклонство и расипаност, тие немале 
вистинска претстава за Божјата светост, за тежината на грешноста на 
сопственото срце, за целосната неспособност само со своја сила да 
му се потчинуваат на Божјиот закон. А и не чувствувале колку им бил 
потребен Спасителот. На сето тоа требало да се научат. 

Бог ги довел под Синајската гора и им ја открил својата слава. Тука 
им го дал својот закон и, под услов да бидат послушни, им ветил 
големи благослови: ‘Па сега, ако го слушате гласот Мој и го пазите 
заветот Мој... ќе Ми бидете царство на свештеници и свет народ’ 
(Излез 19:5,6). Меѓутоа, тие не ја увидувале грешноста на своето 
сопствено срце и фактот дека без Христа не е можно да се држи 
Божјиот закон. Затоа биле готови веднаш и без премислување да 
склучат сојуз (завет) со Бога. Уверени дека можат сами ,„да ја утврдат 
својата правда”, изјавиле: ‘Сè, што рекол Господ, ќе правиме и ќе 
бидеме послушни’ (Излез 24:7). Тие присуствувале при објавувањето 
на законот во величественост што бара најдлабока страхопочит 
и стоеле под гората тресејќи се од страв, а сепак, само по неколку 
седмици го раскинале својот завет со Бога и се клањале пред делкан 
кип. Не можеле веќе да се надеваат на Божја милост врз основа на 
заветот што го раскинале.“ – Патријарси и пророци, 371, 372.

б. Како Господ милостиво го обновил првичниот завет даден на 
Авраам, нарекувајќи го „нов“ завет.

„Истиот закон, кој бил напишан на камени плочи, Светиот Дух ги 
врежал на плочите на срцето. Наместо нашето јалово настојување да 
‘утврдиме’ некоја своја правда, ние треба да ја прифатиме Христовата 
праведност. Неговата крв е средство за измирување за нашите гревови. 
Неговата послушност ни се припишува нам. Тогаш срцето, преродено 
со Светиот Дух донесува ‘духовен плод’. Благодарение на Христовата 
милост, ќе успееме да живееме со послушност кон Божјиот закон 
напишан во нашето срце. А ако го имаме во себе Христовиот Дух, ќе 
живееме онака како што живеел Тој.“ – Патријарси и пророци, 372.
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Четврток             11. ноември

5.   ХРИСТОС СЈАЕ ОДВНАТРЕ
а.  Како Новиот Завет го објаснува истиот завет на милоста кој ни 

се нуди и нам денес? Евреите 8:10-13; Јаков 2:18-23.
„Авраам му верувал на Бога. Како знаеме дека тој верувал? 

Неговите дела сведочат за карактерот на неговата вера, а неговата 
вера му се смета за праведност.

Денес ни е потребна верата на Авраам, за да ја осветли темнината 
што се собира околу нас, прикривајќи ја прекрасната светлина на 
Божјата љубов и задушувајќи го нашиот духовен раст. Нашата вера 
треба да изобилува со добри дела, зашто верата без дела е мртва. 
Секоја извршена должност, секоја жртва направена во името на Исус, 
носи исклучително голема награда. Во исполнувањето на самата 
должност, Бог ни зборува и ни го дава својот благослов.“ – Reflecting 
Christ, p. 79.

„Преобразувачката сила на Христовата благодат го преобразува 
човекот кој ќе се посвети на Божјата служба. Исполнет со Духот на 
Откупителот, тој е подготвен да се откаже од себе, подготвен да го 
понесе крстот, подготвен на секаква жртва за Учителот. Тој повеќе не 
може да биде рамнодушен кон душите кои пропаѓаат околу Него. Тој 
е воздигнат над служењето на себеси. Тој станал нов човек во Христа 
и во Неговиот живот нема веќе место за самослужење... 

Дали толку длабоко ја цените жртвата направена на Голгота, за 
да ги потчините сите свои интереси на делото на спасување на 
душите? Истата силна желба за спасување на грешниците која го 
карактеризирала животот на Спасителот треба да го карактеризира и 
животот на Неговиот вистински следбеник. Христијанинот не копнее 
да живее за себе. Тој наоѓа задоволство во сè што има и сè што е да го 
посвети во служба на Господа. Него го поттикнува неискажана желба 
да придобива души за Христа. Оние што не чувствуваат ваква желба, 
подобро нека се загрижат за своето сопствено спасение. Тие нека се 
молат за дух на служба“. – 7 Сведоштво, 10.

Петок                 12. ноември
 

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каде бил Христос во времето на Стариот Завет?
2. Која е разликата помеѓу моралните и церемонијалните закони?
3. Колку долго постои Новиот Завет и зошто се нарекува „нов“?
4. На кој начин ни е овозможено да го држиме моралниот закон на светиот 

Бог?
5. Што ќе му објасните на некој што ве обвинува дека сте „под закон“?
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8. лекција       Сабота, 20. ноември 2021.

Евангелие во својата чистота
„Затоа не си веќе роб, туку син; ако си, пак, син, тогаш си и наследник 

Божји преку Исус Христос” (Галатјаните 4:7).

„Бог му дал на човекот совршено правило на животот во својот закон. Ако му 
биде послушен, тој ќе живее според него благодарение на Христовите заслуги. 
Ако го престапи, законот има моќ да го осуди. Законот ги праќа луѓето кај Христа, 
а Христос ги упатува назад на законот”.  – Our High Calling, p. 138.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:      Selected Mess., 1, pp. 233–235, 340–344; 
         Manuscript Releases, vol. 9, pp. 181–187. 

Недела                  14. ноември

1. НАШАТА ЕДИНСТВЕНА НАДЕЖ
а. Што треба да научиме од фокусот на Павле, особено кога ја 

споделувал непопуларната вистина со другите? 2. Коринтјаните 4:5; 
Галатјаните 3:9-12.

„(Павле) им го проповедал Христа на незнабошците како нивна 
единствена надеж за спасение, но во почетокот не говорел ништо 
одредено за законот. Но, кога нивните срца биле допрени од описот 
на Христа како Божји дар на светот и од она што било содржано во 
делото на Искупителот, во Неговата скапоцена жртва со која ја покажал 
Божјата љубов кон човекот, Павле со најелоквентна едноставност ја 
покажал оваа љубов кон целото човештво - Евреите и незнабошците 
- дека ќе можат да се спасат ако му ги предадат своите срца. Така, кога 
длабоко осведочени и потчинети на светото влијание, Му се предале 
на Господа, тој им го претставил Божјиот закон како тест за нивната 
послушност. Ова бил неговиот начин на работа – да ги прилагоди 
своите методи за да придобие души. Ако бил избрзан и невешт во 
управувањето со Словото, тој не би успеал да допре ниту до Евреите, 
ниту до незнабошците.

Тој ги водел мислите на незнабошците кон прекрасните вистини за 
Божјата љубов... На прашањето зошто била потребна таква огромна 
жртва, тој се враќал на симболите и на старозаветните списи, откривајќи 
го Христа во законот, и тие се обратиле кон Христа и кон законот“. – The 
Southern Work, p. 77.
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Понеделник              15. ноември
 

2. ДОВЕДЕНИ КАЈ ХРИСТА
а. Со што се споредува законот кога е во прашање Христос и 

нашата голема потреба од Него? Галатјаните 3:23-26; Јован 
15:5.

______________________________________________________________________

„Грешникот гледајќи во големото морално огледало, ги гледа 
недостатоците на својот карактер. Тој се гледа себеси онаков каков што 
навистина е, извалкан и осуден. Но, тој знае дека законот во никој случај 
не може да ја отстрани вината или да го помилува престапникот. Тој 
мора да оди подалеку од ова. Законот е само учител што го доведува кај 
Христа. Тој мора да гледа кон својот Спасител кој ги носи гревовите на 
другите. И додека Христос му се открива на крстот на Голгота, умирајќи 
под товарот на гревовите на целиот свет, Светиот Дух му го покажува 
Божјиот став кон сите што се каат за своите престапи: ‘Зашто Бог толку 
го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што 
верува во Него да не загине, туку да има вечен живот’ (Јован 3:16). – 
Selected Messages, bk. 1, p. 213.

„Ме прашаа за законот во Галатите. Кој закон е воспитувач што нè 
доведува до Христа? Мојот одговор е: и церемонијалниот закон и 
моралниот кодекс на Десетте заповеди.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 
233.

„Преку Христа, и само Христа, изворите на животот можат да ја 
оживеат човековата природа, да ги променат неговите вкусови и да ги 
насочат неговите склоности кон небото.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 
341.

„На барањата на законот од десетте заповеди не треба да гледаме 
само како на некои забрани, туку како на милост. Неговите забрани 
се сигурна гаранција за среќа за послушните. Примен во Христа, тој ќе 
ни донесе чистота на карактерот која ќе ни донесе радост низ вечните 
времиња. За послушните, законот претставува заштитен ѕид. Во него ја 
гледаме добрината на Законодавецот кој, откривајќи им ги на луѓето 
непроменливите начела на правдата, се обидува да ги заштити од 
злата што произлегуваат од престапот...

„Законот е израз на Божјата мисла. Кога ќе го прифатиме во Христа, 
тој станува и наша мисла. Тој нè издига над моќта на нашите телесни 
желби и склоности, над искушенијата што водат кон грев“ – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1110.

б. Како нашето ветување на Христа преку крштевањето има за 
цел да ја потврди промената во нашите животи? Галатјаните 
3:27; Римјаните 13:14.
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Вторник              16. ноември

3. ПОВРЗАНИ ВО СОВРШЕНО ЕДИНСТВО
а. Наведете еден клучен аспект на вистинските Христови 

следбеници. Галатјаните 3:28.
„Сите членови на човечкото семејство што му се предаваат на Христа, 

сите што ќе ја слушнат вистината и ќе и бидат послушни, стануваат 
деца на едно семејство. Неуките и мудрите, богатите и сиромашните, 
незнабошците и робовите, бели или црни - за сите овие души Исус платил 
откуп. Ако веруваат во Него, Неговата крв која чисти се применува на нив. 
Името на црнецот е запишано во книгата на животот заедно со името на 
белиот. Сите тие се едно во Христа. Расата, положбата, националноста или 
бојата на кожата не можат да ги воздигнат или понижат луѓето. Карактерот 
го прави човекот. Ако црвениот (американски Индијанец), Кинез или 
Африканец му го предава своето срце на Бога, во послушност и вера, Исус 
не го сака ништо помалку поради неговата боја на кожата. Тој го нарекува 
Негов сакан брат.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 342.

„Бидејќи Божјите деца се едно во Христа, како Исус гледа на 
општествените слоеви и разлики, на поделбата што го одделува човекот од 
неговиот ближен поради бојата на кожата, расата, положбата, богатството, 
раѓањето или достигнувањата? Тајната на единството лежи во еднаквоста 
на сите што веруваат во Христа“. – Selected Messages, bk. 1, p. 259.

б. Објаснете ја нашата христијанска должност бидејќи постојат 
нееднаквости во општеството. Ефесјаните 6:5-9.

„Христос и Неговата мисија често погрешно се прикажуваат и многумина 
сметаат дека се исклучени од евангелското дело. Меѓутоа, тие не треба да 
се чувствуваат исклучени од Христа. Не постои ниту една препрека која 
човекот или сатаната би можеле да ја подигнат, а која верата не би можела 
да ја совлада“. – Копнежот на вековите, 403.

„Ниту една личност, ниту еден народ не е совршен вo секоја своја 
постапка и секоја помисла. Секој мора по нешто да научи од другиот. 
Според тоа, Бог сака различните народности тесно да се поврзат, 
подеднакво да расудуваат и да се стремат кон една иста цел. Тогаш ќе се 
покаже единство кое е во Христа...

Угледајте се на Исуса, браќа; угледајте се на Неговите постапки и 
Неговиот дух и нема да имате никакви потешкотии да им пристапите на 
тие разновидни слоеви“. – 9 Сведоштво, 180,181.

„Христијанството создава силна алка на единство меѓу господарот 
и робот, меѓу царот и неговите приврзаници, меѓу проповедникот на 
евангелието и најпонижениот грешник кој во Христа се исчистил од сите 
свои гревови. Сите тие се испрани во иста крв, освежени со ист Дух и 
станале едно во Исуса Христа“. – Делата на апостолите, 460.
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Среда               17. ноември

4. ЧИСТОТАТА НА ВЕРАТА ВО НЕГОВАТА ЖРТВА
а. Објасни ја привилегијата на посвојување во Божјото семејство. 

Галатјаните 3:29; 4:1-7. Како се случува ова? Јован 1:12,13.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Со овој едноставен чин, верувајќи му на Бога, Светиот Дух зачнал нов 
живот во вашето срце. Вие како дете сте се родиле во Божјото семејство и 
Тој ве сака, како што го сака Својот Син“. – Патот кон Христа, 51.

„Колку е прекрасен планот за откуп во својата едноставност и 
комплетност! Тој не само што предвидува целосно простување на 
грешникот, туку и обновување на престапникот, овозможувајќи му да 
биде прифатен како син Божји. Преку послушност тој може да стекне 
љубов, мир и радост. Неговата вера може да го обедини во својата слабост 
со Христа, изворот на божествената сила, и благодарение на Христовите 
заслуги може да го стекне Божјото одобрување, бидејќи Христос ги 
исполнил барањата на законот и ја припишува својата праведност на 
душата која се кае и верува“. – That I May Know Him, p. 96.

б. Поради злото на гордоста во нашата човечка природа, која нова 
уредба воспоставил Христос во својата црква, и како Галатите 
покажале дека не го ценат дури ни Неговото распнување? 
Јован 13:14; Галатјаните 4:8-10.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оваа уредба (на понизност) не му зборува толку на човечкиот разум, 
колку на неговото срце. Таа е потребна за неговата морална и духовна 
природа. Ако на Неговите ученици таа не им била потребна, Христос 
немало да ја воспостави и да ја вклучи во Тајната вечера. Христова желба 
била да им остави на Своите ученици уредба која им била потребна - 
да ги оттргне од обредите и церемониите што дотогаш ги почитувале и 
сметале за важни, а кои со прифаќањето на евангелието веќе ја изгубиле 
сета сила. Продолжувањето на овие обреди  би било навреда за Јехова“. 
– The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, pp. 1139, 1140.

„Во галатските цркви, отворената и нескриена заблуда ја потиснувала 
евангелската вера. Христос, вистинскиот темел на верата, практично бил 
отфрлен поради застарените церемонии на јудаизмот“. – Sketches From the 
Life of Paul, p. 190.
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Четврток            18. ноември

5.  ТРУДОТ НА ЉУБОВТА
а.  Што можеме да научиме сите ние од нежните повици на Павле? 

Галатјаните 4:11-18.
_______________________________________________________________________

„Да се постапува мудро со различни класи на умови, под различни 
околности и услови, е задача која бара мудрост и расудување просветлено 
и осветено со Божјиот Дух. Секој Христов проповедник треба да ја научи 
важноста да ја прилагоди својата работа кон состојбата на оние на кои 
сака да им помогне. Нежноста, трпението, одлучноста и цврстината се 
подеднакво потребни; но тие треба да се практикуваат со одредено 
разликување на случаите и околностите. Само со одржување близок 
однос со Бога, Неговите слуги можат да се надеваат дека мудро ќе се 
справат со сите искушенија и тешкотии што се појавуваат во црквите. 

Павле им го претставил Христовото евангелие на Галатјаните во 
неговата чистота. Неговите учења биле во согласност со Светото писмо, а 
Светиот Дух сведочел за неговите дела. Затоа тој ги предупредил своите 
браќа да не слушаат ништо што е во спротивност со вистината на која 
биле научени“. – Sketches From the Life of Paul, p. 190.
б. Како законот и евангелието споени ни даваат надеж? Галатјаните 

4:19-21.
„Никој што верува во Исус Христос не е роб на Божјиот закон; зашто 

Неговиот закон е закон на животот, а не на смртта, за оние што ги 
почитуваат Неговите прописи. Сите што ја сфаќаат духовноста на законот, 
сите што ја сфаќаат неговата моќ како детектор на гревот, се беспомошни 
како и самиот сатана, ако не го прифатат откупот што е предвиден за нив 
во помирителната жртва на Исус Христос... Преку вера во Христа, можно 
е да се почитува секој принцип на законот“. – Manuscript Releases, vol. 8, 
p. 98.

Петок               19. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто е од суштинско значење да се истакне Христос додека зборуваме за 

Божјиот морален закон?
2. Како тие што го отфрлаат или Христос или законот, си наштетуваат на 

самите себе?
3. Како можам подобро да го промовирам единството во Христа меѓу оние 

што се поинакви од мене?
4. Зошто е погрешно ако христијаните денес продолжуваат со еврејските 

обреди?
5. Како можам да имам пристап сличен на Павле во делот на стекнување 

души?
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9. лекција          Сабота, 27. ноември  2021.

Христијанска слобода
„Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту 

необрезанието, туку верата, која дејствува преку љубовта” (Галатјаните 
5:6).

„Верата, која работи преку љубов и ја чисти душата е свето, 
воздигнувачко, посветувачко средство кое треба да ја ублажи и потчини 
грубата човечка природа. Христовата љубов треба да ги мотивира 
верниците, наведувајќи ги да се спојат во хармонична акција на крстот 
на Голгота”. – Medical Ministry, p. 316.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                 Патријарси и пророци, 145-147. 

Недела                  21. ноември

1. РОБИНКА ПО ТЕЛО
а. Како искуството на Авраам го прикажува духовното ропство 

на животот во нашата, ограничена сила? Создавање 16:1-
4,11,12,15; Галатјаните 4:22-25.

„Ветувањето дека ќе добие син, Аврам требало да го прифати без 
никакво прашање или сомневање, но тој не чекал Бог да го исполни 
ветувањето во свое време и на начин што Тој го определил. За да се 
испита неговата вера во Божјата моќ, исполнувањето на ова ветување 
било одложено за извесно време; но тој не ја издржал проверката. 
Сара, сметајќи дека не е можно во својата длабока старост да добие 
дете за да се остварат Божјите намери му предложила на Аврама како 
втора жена да земе една од нејзините слугинки. Многуженството во 
тоа време било вообичаено и толку распространето, што не се сметало 
веќе за грев; но тоа сепак не било ниту малку помалечок престап на 
Божјиот закон и било кобно за светоста и за спокојството на семејниот 
живот. Аврамовиот брак со Агара имал лоши последици не само 
за неговото семејство, туку и за идните генерации“. – Патријарси и 
пророци, 145.

„Раѓањето на Исмаил, што претставувало мешање на праведното 
со безбожното семе, настанало само затоа што ниту Аврам ниту Сара 
немале доволно вера...

Исмаил бил присилен да го одбере разбојничкиот живот на 
пустински поглавица... Силната нација што води свое потекло од него 
претставува еден воинствен незнабожечки народ.“ – Патријарси и 
пророци, 173,174.
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Понеделник

2. СЛОБОДНА ЖЕНА ПО ВЕТУВАЊЕ
а. Што се случило кога Авраам и Сара целосно поверувале во 

Божјото ветување дека ќе добијат син и зошто? Создавање 
18:11-14; 21:1,2; Евреите 11:11.

б. Опишете ја чудесната привилегија што им е достапна на децата 
од вера, слично на чудото со Сара која во старост родила дете. 
Галатјаните 4:26-28.

„Христос може да го подигне и најголемиот грешник од дното на 
деградацијата и да го постави во положба да биде признаен како 
Божјо дете, наследник заедно со Христа на бесмртното наследство.

Многумина се целосно разoчарани. Потполно ја изгубиле 
самодовербата. Биле презрени и отфрлени и се помириле со својата 
судбина. Нив ги сметале неспособни да го сфатат или примат 
Христовото евангелие. Но тие можат да се изменат преку чудото 
на Божествената благодат. Под работата на Светиот Дух ќе исчезне 
нивната затапеност поради која ни се чини дека е безнадежен секој 
обид за нивно издигнување. Ќе се пробуди замрачениот и заспан ум. 
Робот на гревот ќе стане слободен. Духовниот живот ќе се разбуди и 
ќе зајакне. Ќе исчезнат пороците и ќе се победи незнаењето. Верата 
која работи преку љубов, ќе го очисти срцето и ќе го просветли умот“. 
– 7 Сведоштво, 228,229.

в. Зошто Агара и Исмаил морале целосно да бидат протерани 
од домот на Авраам, и кои се некои од длабоките духовни 
поуки што можеме да ги извлечеме од ова? Создавање 21:9-
12; Галатјаните 4:29-31; Римјаните 13:12.

„Ако Бог ја одобрил полигамијата (многуженството), немаше да 
му заповеда на Авраам да ги истера Агара и нејзиниот син. Со тоа 
Тој нè учи дека правата и среќата на брачната врска мора секогаш да 
се почитуваат и заштитуваат, дури и по цена на големи жртви. Сара 
е првата и единствена вистинска сопруга на Авраам. Како сопруга и 
мајка таа имала права што никој друг во семејството не можел да ги 
има. Таа го почитувала својот сопруг, нарекувајќи го господар, но била 
љубоморна што морала да ги сподели своите чувства со Агара. Бог 
не ја укорил Сара за начинот на кој постапила. Ангелите го укориле 
Авраама затоа што немал доверба во Божјата сила, што го натерало 
да ја земе Агара за жена и што помислил дека преку неа ветувањето 
ќе се исполни“ – The Story of Redemption, p. 80.

22. ноември
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Вторник               23. ноември

3. ИЗБАВУВАЊЕ
а. Како Павле нè повикува да прифатиме избавување преку 

Христа? Галатјаните 5:1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Оние што веруваат во Христа и ги држат Неговите заповеди, не 
се под ропство на Божјиот закон; бидејќи за оние што веруваат и се 
покоруваат, Неговиот закон не е закон на ропство, туку на слобода. 
Секој што верува во Христа, секој кој се потпира на бесконечната моќ на 
воскреснатиот Спасител кој претрпел казна изречена за престапникот, 
секој што се спротивставува на искушението и го следи примерот што 
Христос ни го оставил во својот живот, преку вера во Христовата жртва 
на помирување ќе стане учесник во божествена природа, избегнувајќи 
ги телесните желби на овој свет. Сите што со вера ги држат Божјите 
заповеди ќе ја достигнат состојбата на безгрешност во која живеел 
Адам пред својот престап“. – In Heavenly Places, p. 146.

б. Каков апел ни упатува Павле за да го одржиме вниманието и да 
избегнеме раздор до кој би можело да дојде во инсистирањето да се 
оди надвор од она што е напишано? Галатјаните 5:2-4.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Јудејските учители... ги повикувале новообратените христијани да го 
почитуваат церемонијалниот закон кога станува збор за обрезувањето. 
Тие сè уште тврделе дека се вистинскиот Израел, посебно привилегирани 
потомци на Авраам, и дека имаат право на сите ветувања кои му се 
дадени. Тие искрено верувале  дека со заземањето на оваа посредувачка 
позиција меѓу Евреите и христијаните, ќе успеат да ја отстранат омразата 
кон христијанството и ќе придобијат голем број на Евреи.

Тие го бранеле својот став, кој бил спротивен од оној на Павле, 
покажувајќи дека постапката на апостолот да ги прифати незнабошците 
во црквата без обрезување, спречил поголем број Евреи да го прифатат 
христијанството отколку што на тој начин придобил од незнабошците. 
На овој начин тие го оправдувале одбивањето да признаат дека 
Христовото дело се проширило по целиот свет, тврдејќи  дека Тој е 
Спасител само на Евреите; и дека затоа незнабошците прво треба да го 
прифатат обрезувањето, пред да го добијат правото на привилегиите на 
Христовата црква.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], 
vol. 6, pp. 1110, 1111.
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Среда               

4. ПОГРЕШНО СФАТЕНА ВЕРА
а. Како можеме да го сумираме скромниот и верен став на 

Павле? Галатјаните 5:5. 

„Предајте му го својот случај на Господа и верувајте во Неговото 
Слово. Верувај, о, верувај во Словото Господово и оди во вера, а не по 
гледање. Посветете се повторно на Бога. Бидете верни и лојални на 
она ‘Така вели Господ’ и стојте цврсто во слободата со која Христос ве 
ослободува“. – The Upward Look, p. 337.

б. Како честопати апостолот бил погрешно разбран од 
неистомислениците во Галатија и во другите цркви? Галатјаните 
5:7-12; 1. Коринтјаните 1:10-13.

„Соборот (на учениците во Ерусалим)... одлучил дека преобратените 
од еврејската црква можат да ги следат уредбите на Мојсеевиот закон, 
ако сакаат, додека овие уредби не треба да бидат обврзувачки за 
преобратените од незнабошците. Противниците го искористиле ова, 
истакнувајќи ја разликата помеѓу оние што го држеле церемонијалниот 
закон и оние што не го почитувале, тврдејќи дека вторите се подалеку од 
Бога отколку првите.

Огорченоста на Павле била предизвикана. Тој го кревал својот глас 
во остар укор: ‘Ако се обрезате, Христос нема да ви донесе ништо’. 
Поддржувачите на сфаќањето дека христијанството без обрезување 
нема вредност биле големи противници на апостолот и тој морал 
да се сретне со нив во секоја црква што ја основал или ја посетил: во 
Ерусалим, Антиохија, Галатија, Коринт, Ефес и Рим. Тој бил повикан 
од Бога на големо дело: да го проповеда Христос и тоа распнатиот; а 
обрезувањето или необрезувањето не значат ништо. Припадниците на 
јудејската партија го сметале Павле за отпадник, решен по секоја цена 
да го урне ѕидот на поделбата кој, според нивното мислење, Бог го 
подигнал меѓу Израелците и остатокот од светот. Оделе во секоја црква 
што ја организирал и насекаде создавале раздор и поделби. Сметајќи 
дека целта ги оправдува средствата, тие ширеле лажни обвиненија 
против апостолот, обидувајќи се да го дескридитираат. Посетувајќи 
ги црквите по упадот на овие ревносни и бескрупулозни противници, 
Павле забележал дека многу верници го гледале со недоверба, а некои 
дури и ја презирале неговата работа. 

Овие несогласувања во врска со церемонијалниот закон и заслугите 
на разните проповедници во објаснувањето на Христовите учења му 
задавале на апостолот многу грижа и напорна работа“ (1. Коринтјаните 
1:10-13).“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 
1111.

24. ноември
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Четврток             25. ноември

5. КАКВИ ДЕЛА СЕ НЕОПХОДНИ
а. Иако церемонијалниот закон и обрезувањето биле дадени од 

Бога за одредена цел во системот на стариот Израел, што треба 
да разберат сите што го прифаќаат Христа како единствен 
Извор на вечен живот? Галатјаните 5:6.

„Вистинската вера секогаш работи со љубов. Кога гледате на Голгота, 
не го правите тоа за да ја смирите душата во неисполнувањето на 
должноста, ниту за да бидете во можност да бидете успиени, туку 
да создадете вера во Исус, вера што ќе работи, чистејќи ја душата 
од нечистотијата на себичноста. Кога се држиме за Христа со вера, 
нашата работа штотуку започнала. Секој човек има расипани и 
грешни навики кои мора да се надминат со жестока борба. Од секоја 
душа се бара да се бори во борбата на верата. Ако некој е следбеник 
на Христа, тој не може да биде остар во говорот, тврдоглав, лишен 
од сочувство. Тој не може да биде груб во својот говор. Тој не може 
да биде полн со помпезност и самодоверба. Тој не може да биде 
арогантен, ниту пак може да користи остри зборови за да критикува 
и осудува“. – Selected Messages, bk. 2, p. 20.

„Трудот на љубовта произлегува од делото на верата. Библиската 
вера значи непрекинато дејствување. ‘Така треба да свети пред луѓето 
и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да Го прослават 
вашиот Отец небесен’. ‘Со страв и трепет градете го своето спасение, 
зашто Бог е Оној Кој во вас прави да сакате и да дејствувате според 
Неговата добра волја’. Ние треба да бидеме ревносни во добри дела. 
Зашто Верниот сведок вели: ‘Ги знам твоите дела’.

Иако е точно дека нашите напорни активности сами по себе нема 
да ни обезбедат спасение, исто така е вистина и дека верата што нè 
обединува со Христа ќе ја поттикне душата на активност“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1111.

Петок                26. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како и ние слично грешиме како кога Агара требала да му роди син на 

Авраам?
2. Какви благослови и должности добиле Авраам и Сара кога покажале 

поцврста вера во Бога?
3. Како можам да бидам во опасност да додадам или одземам од она што 

Бог го напишал за да добијам поголем број преобратени лица - и зошто тоа 
би било погрешно?

4. На кој начин можам да создадам раздор во врска со прашања што не се од 
суштинско значење за спасението? 

5. Која треба да биде вистинската мотивација за сè што правам во животот?
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Сабота, 4. декември 2021. 

Дар во првата сабота за црковна 
зграда во Сентеш, Унгарија

„Унгарија е една од 50-те земји на 
мултикултурниот континент во Европа. 
Во историјата на Реформното движење, 
Унгарија одиграла значајна улога. Како се 
развивала ситуацијата во Европа до 1915. 
година, Реформното движење започнало да 
се шири од оваа земја. Четвртата седница на 
Генералната конференција исто така се одржала 
тука во 1934. година. За време на Втората светска в о ј н а , 
нашите браќа и сестри претрпеле големи страдања, а некои дури и ги дале 
своите животи за својата вера.

Бројот на нашите членови исто така се зголемил благодарение на 
напорите на многуте наши предци, имаме пет црковни згради во оваа земја. 
Во изминативе години успеавме да реновираме една црква со помош на 
даровите од првата сабота и за тоа им сме благодарни на нашите браќа 
ширум светот, на нивната великодушност.

Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме овде во Унгарија 
е тој што во нашите редови недостасуваат две генерации - и затоа нашиот 
товар на грижа за црковните згради и нивното реновирање е преголем и ги 
надминува нашите можности. Со Божја милост, би сакале да го избегнеме 
пренесувањето на тој товар на идните генерации, за да можат да ги 
инвестираат сите свои средства и способности во мисионерската работа во 
оваа земја. 

Една од црковните згради на која најмногу и треба реновирање се 
наоѓа во Сентеш, каде имаме петнаесет членови и многу млади на различна 
возраст кои ревносно учествуваат во мисионерски активности. Таа зграда е 
мала и е изградена по стари методи. Постои потреба не само за реновирање 
на зградата, туку и за нејзина модернизација и проширување, па дури и би 
можеле да купиме или изградиме нова зграда. Од вашата великодушност 
зависи што ќе успееме да постигнеме.

„Погледнете на живите потоци кои од самиот свој извор ја освежуваат 
жедната земја по должината на целиот свој тек. Каков благослов донесуваат 
тие потоци! Некој би можел да помисли дека еден таков извор со текот на 
времето би можел да пресуши. Но не е така. Составен дел на Божјиот план 
е истечната вода што своите благослови ги нуди на тој начин, никогаш да 
не пресуши; таа ден по ден и година по година тече по својот тек, при што 
постојано, и прима, и дава“ – Мојот живот денес, 223.

Се молиме Бог да ве благослови и веруваме дека Тој десеткратно ќе ви 
врати за вашиот прилог.

Одделот на Генерална Конференција за добротворна служба
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10. лекција          Сабота, 4. декември 2021.

Одење во Духот
„Ви велам: живејте по Духот, и нема да им угодувате на 

телесните страсти” (Галатјаните 5:16).

„Ако сите чекориме по стапките на Човекот од Голгота, нашите 
горди срца би биле покорени со Христовата благодат. Нема да има 
расправии меѓу браќата и со смиреност секој би ги ценел другите 
повеќе од себе. Вашата љубов кон другите би била изразена со 
зборови и дела на нежност, а љубовта Христова би ги стопила овие 
студени, тврди срца“. – The Signs of the Times, March 9, 1888.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 1 Сведоштво, 612-620.

Недела                       28. ноември

1. ПОВИК НА СЛУЖБА
а. Спротивно на самото исповедање на верата, кој е најсилниот 

доказ дека сме дозволиле Божјиот закон навистина да биде 
запишан во нашите срца? Галатјаните 5:13,14; Матеј 5:43-48.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Религијата која е заснована на оправдување со дела не може 
да ја доведе душата во согласност со Бога. Строгата и крута 
правоверност на фарисеите, без скромност, нежност и љубов, за 
грешниците претставувала само камен за сопнување. Тие биле 
слични на солта која го изгубила вкусот бидејќи немале сила која 
би го сочувала светот од расипаност. Единствената вистинска вера 
е онаа која ‘дејствува преку љубовта’ (Галатјаните 5:6), и ја чисти 
душата. Таа е слична на квасецот и го преобразува карактерот“. – 
Мисли од гората, 53.

„Верата работи преку љубов и ја чисти душата. Таа е поврзана 
со послушност, верно извршување на Христовите зборови. 
Христијанството е секогаш многу практично; прилагодувајќи се 
на сите околности во реалниот живот. ‘Вие сте мои сведоци’. На 
кого? - На светот; затоа што каде и да одите, треба да го ширите 
своето влијание. Христос мора да престојува во вашата душа, и вие 
мора да зборувате за Него и да го откривате шармот на Неговиот 
карактер“. – Messages to Young People, p. 200.
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Понеделник              29. ноември
 

2. ДА ОБРНЕМЕ ВНИМАНИЕ НА НАШИОТ СТАВ
а. Какво предупредување ни е дадено против злобната навика 

остро да ги критикуваме другите, и зошто се случува ова? 
Галатјаните 5:15; Псалм 59:12.

„Сопственото јас секогаш ќе негува високо ценење за себеси. Кога 
луѓето ја губат својата права љубов, тие не ги држат Божјите заповеди, 
и потоа почнуваат да се критикуваат еден со друг. Овој дух постојано 
ќе тежнее да господари до крајот на времето. Сатаната настојува да го 
поттикнува, на тој начин што браќата во своето незнаење би се обиделе 
да се изедат еден со друг. Бог не се прославува туку многу се обесчестува; 
Божјиот Дух се нажалува. 

Сатаната ликува затоа што знае дека ако успее да го наведе братот 
да го набљудува братот во црквата и во службата, некои ќе станат толку 
малодушни и обесхрабрени што ќе ја напуштат својата должност. Ова не 
е дело на Светиот Дух; силата одоздола работи на коморите на умот и во 
храмот на душата да ги смести своите особини таму каде што треба да 
бидат Христовите атрибути“. – Ум, карактер, и личност, 2, стр. 636,637.

б. Како можеме да се ослободиме од коренот на поделба - нељубезните 
мисли? Ефесјаните 5:8; Колосјаните 3:12-15.

„Сите што се изјаснуваат за христијани нека ја отворат вратата на своето 
срце за Неговиот Дух и за Неговата благодат; тогаш Христовиот мир ќе 
владее во нивните срца и ќе се открие во нивниот карактер, така што 
нема да има раздор, расправии, конкуренција, лутина и уништување на 
другите, ниту борба за превласт. Најголемиот и сериозен напор ќе биде 
да се живее Христовиот живот. Ние треба да го покажеме Неговиот дух 
на милост и да не даваме прилика никој да го следи нашиот пример во 
правењето зло.

Исус бил учтив, добронамерен. Тој бил послушен на сите заповеди на 
својот Отец, не размислувајќи за своја удобност или било каков себичен 
интерес“. – This Day With God, p. 207.

„Да се оди во светлина значи да се донесе одлука, да се размислува, да 
се примени силата на нашата волја во сериозен напор да го претставиме 
Христа во сладоста на карактерот. Тоа значи да се ослободите од 
темнината. Не мора да бидете задоволни само ако кажете: ‘Јас сум 
Божјо дете!’ Дали гледаш во Исуса, и гледајќи се менувате во Неговото 
подобие? Да се оди во светлина значи напредок и развој во духовното 
достигнување...

Колку е страшно да го замаглиш патот на другите фрлајќи сенка и 
темнина врз себе! Секој нека внимава на себе! Не обвинувајте ги другите 
за недостатоците во вашиот карактер“. – Sons and Daughters of God, p. 
200.
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Вторник              30. ноември

3. ПРИ НЕЉУБЕЗНО ОДНЕСУВАЊЕ...
а. Како биле предупредени христијаните во сите времиња за 

сериозната грешка што се случила во деновите на Павле? 1. 
Коринтјаните 6:1-8.

„(Павле) имал искушенија какви ти никогаш не си доживеал ниту 
пак ќе бидеш повикан да поднесеш, но сепак не обрнувал внимание 
на нив, тој не се занимавал со нив туку ја величел Божјата благодат“. 
– Ум, карактер, и личност 2, стр. 461.

„Кога се појавуваат проблеми во црквата, не треба да се обраќаме 
за помош кај адвокатите кои не се од нашата вера. Бог не сака да им 
ги откриваме црковните тешкотии на оние што не се плашат од Него. 
Тој не сака да се потпираме на помошта на оние што не ги почитуваат 
Неговите барања. Оние што им веруваат на таквите советници 
покажуваат дека немаат вера во Бога. Поради недостаток на вера, 
Господ е многу обесчестен, а со своето однесување тие си наштетуваат 
на самите себе. Додека се обраќаат кон неверниците за да ги решат 
тешкотиите во црквата, тие всушност се колат и јадат едни со други, 
за да се ‘истребат еден со друг’ (Галатјаните 5:15).

Овие луѓе го отфрлаат Божјиот совет и го прават токму она што Тој 
им наредил да не го прават. Тие покажуваат дека го избрале светот за 
свој судија, а нивните имиња се напишани на небото покрај имињата 
на неверниците. Христос повторно е распнат и изложен на отворен 
срам. Нека знаат овие луѓе дека Бог не ги слуша нивните молитви. Тие 
го навредуваат Неговото свето име, и Тој ќе ги остави на ударите на 
сатаната додека не ја видат нивната глупост и не го бараат Господа, 
признавајќи го својот грев.

Прашањата поврзани со црквата треба да се чуваат во нејзините 
граници. Ако со христијанинот се постапува лошо, мора трпеливо да 
поднесе; ако е измамен, не смее да оди на суд. Наместо тоа, нека 
претрпи загуба или неправда“. – Selected Messages, bk. 3, pp. 299, 300.

б. Ако во црквата се однесуваат неправедно или нељубезно 
кон нас, што треба да имаме на ум? Римјаните 12:19; Евреите 
12:14,15.

„Бог ќе се справи со секој недостоен член на црквата кој го измамува 
својот брат или Божјото дело; христијанинот не смее да се бори за 
своите права. Бог е тој што ќе се справи со оној што ги крши овие 
права. (Римјаните 12:19). Се води евиденција за сето ова, и Господ 
објавува дека ќе им се одмазди на сите нив“. – Selected Messages, bk. 
3, pp. 300.

„Нека се отстрани секој корен на горчина“. – 5 Сведоштво, 241.
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Среда               1. декември

4. ОСНОВА ЗА ПОБЕДА 
а. На скалите на христијанското посветување, што доаѓа пред 

трпението и зошто? 2. Петрово 1:3-7. 
_______________________________________________________________________

„Неумерениот човек не може да биде трпелив. Неумерени не се 
само оние што пијат алкохолни пијалаци. Гревот на неумереноста во 
јадењето, пречестите и преобилни оброци, јадење премногу богата и 
нездрава храна го попречува здравото функционирање на органите 
за варење, неповолно влијае на мозокот, го изопачува расудувањето, 
и човекот станува неспособен разумно, трезвено и здраво да мисли 
и работи. Токму тоа е извор на постојани тешкотии и расправии во 
црквата. Поради тоа, за припадниците на Божјиот народ да Му бидат 
угодни, прославувајќи го и со телото и со душата, мораат ревно да се 
спротивставуваат на задоволувањето на апетитот, трудејќи се во сѐ да 
бидат умерени“. – 1 Сведоштво, 618,619.
б. Како Павле накратко го објаснил клучот за победата во овој 

аспект? Галатјаните 5:16. 

„Нам ни е заповедано да го распнуваме телото со неговите склоности 
и страсти. Како да го направиме тоа? Дали треба да му нанесеме 
болка на нашето тело? Не! Мораме да ја отстраниме желбата за грев. 
Расипаните мисли мора да бидат протерани. Секоја мисла мора да 
се доведе во покорност на Исус Христос. Сите животински склоности 
мора да се потчинат на повисоките сили на душата. Љубовта кон Бога 
треба да стане врховен владетел; Христос мора да заземе неподелено 
место на престолот на срцето. Мора да го гледаме нашето тело како 
Божја сопственост што Тој ја откупил...

Во искуството на Даниел и неговите другари, имаме пример на 
победа на начелото над искушението да се препушти на апетитот. 
Тоа ни покажува дека верските начела им помагаат на младите да 
постигнат победа над телесните желби и да останат верни на Божјите 
барања, дури и кога од нив се бараат големи жртви...

Треба да размислиме за зборовите на апостолот кој ги повикува 
своите браќа, по Божја милост, да ги принесат своите тела ‘како жртва 
жива, света и благоугодна на Бога’. Тоа е вистинска посветеност. Тоа 
не е само некоја теорија, чувство, тоа не се само празни зборови, туку 
живо, активно начело, применето во секојдневниот живот. Тоа бара 
нашите навики во јадење, пиење и облекување да бидат такви да го 
чуваат нашето физичко, ментално и морално здравје, за да можеме 
да ги принесеме нашите тела на Господа не како жртва расипана со 
зли обичаи, туку ‘како жртва жива, света и благоугодна на Бога’“. – 
Reflecting Christ, p. 144.
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Четврток             2. декември

5. ДА СЕ ПРЕДАДЕМЕ НА УПАТСТВАТА НА ДУХОТ
а. Што можеме да научиме од Христовите начела со кои Павле 

се управувал во соочувањето со противниците во Галатија? 
Матеј 5:23,24; 13:27-29.

„Лажните учители на Галатјаните им донеле учења кои биле во 
спротивност со Христовото евангелие. Павле сакал да ги обелодени 
и да ги исправи овие грешки. Тој сесрдно сакал овие лажни учители 
да се одвојат од црквата, но тие под свое влијание потчиниле толку 
голем број верници што изгледало опасно да се преземе некаква 
акција против нив. Постоела опасност да се појави кавга и раздор кои 
би биле штетни за интересите на црквата. Затоа тој настојувал да ги 
убеди своите браќа дека е од големо значење да си помагаат еден на 
друг. Тој кажал дека сѐ што законот бара од нас е да се сакаме еден 
со друг. Ги опоменал да не се впуштаат во расправии и омраза, да 
не се делат на партии и да не се јадат и проголтуваат еден со друг 
како диви животни, бидејќи со тоа себеси ќе си донесат несреќа во 
сегашноста, а пропаст во иднина. Постои само еден пат да се спречат 
овие зла, а тоа е, како што им рекол апостолот, ‘да живеат по Духот’. 
Тие мораат со постојана молитва да бараат Свети Дух, бидејќи тој ќе 
ги доведе до љубов и единство“. – 5 Сведоштво, 243.

„Брате мој, сестро моја, кога ќе се појават тешкотии помеѓу тебе и 
друг член на Божјото семејство, дали ги следиш библиските упатства? 
Дали пред да му го принесеш својот дар или молитва на Бога, одиш 
кај својот брат и разговараш со него во духот Христов?...“ (Матеј 
5:23,24). Тогаш ќе можеш да го принесеш со чиста совест; затоа што си 
го отстранил коренот на горчината“. – The General Conference Bulletin, 
April 1, 1903.

Петок                 3. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. На кој начин Божјиот закон се исполнува во секојдневниот живот, дури и 
во оваа сегашна генерација?

2. Според вдахновениот апостол, што е врска на совршенството?
3. Зошто е важно да се искорени горчината кон другите?
4. Како самоконтролата во апетитот доведува до подобрување на 

меѓучовечките односи?
5. На кој начин можам да воспоставам поголема хармонија со луѓе кои 

наизглед се тешки за соработка?
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 11. лекција         Сабота, 11. декември 2021. 

Тело наспроти Духот 
„Оние, пак, кои се Христови, го распнаа телото свое со страстите свои 

и похотите” (Галатјаните 5:24).

„Условите за спасение дадени во Библијата се разбирливи, јасни и 
позитивни, бидејќи се во совршена согласност со Божјата волја во поглед 
на чистотата на срцето и животот. Сопственото ‘јас’ и сите телесни желби 
мораме да ги распнеме. Мораме да се очистиме од секоја нечистотија на 
телото и духот, усовршувајќи ја светоста во Божји страв“. – 1 Сведоштво, 
440.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 2 Сведоштво, 133-136.  

Недела                  5. декември

1. БОРБА

а. Опишете ја борбата на природното човечко срце кое има 
потреба од ослободување од осудата со целосно, постојано 
предавање на Христа. Галатјаните 5:17,18.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Нашата љубов кон Христа ќе биде пропорционална со длабочината 
на нашето убедување за гревот, а познавањето на гревот доаѓа преку 
законот. Гледајќи се себеси какви што сме, да го свртиме погледот кон 
Исуса, кој се даде Себеси за нас, за да нè откупи од секакво беззаконие. 
Со вера искористете ги предностите на Христовите заслуги и нашите 
души ќе бидат исчистени со Неговата крв. Колку појасно ги гледаме 
злата и опасностите на кои сме изложени, толку повеќе ќе бидеме 
благодарни за спасението преку Христа. Христовото евангелие не им 
дава дозвола на луѓето да го кршат законот, бидејќи преку престапот 
се отворени портите на несреќите врз нашиот свет“. – Faith and Works, 
p. 96.

„Посветувањето е секојдневна работа. Никој да не се лаже со 
верувањето дека Бог ќе ги прости и благослови оние кои газат една 
од Неговите заповеди. Доброволното попуштање на еден познат 
грев го стишува сведоштвото на Духот и ја одвојува душата од Бога. 
Какво и да е восхитувањето од религиозната воодушевеност, Исус не 
може да живее во срцето кое не го почитува Божјиот закон. Бог ќе ги 
почитува само оние кои Го почитуваат Него“. – Посветен живот, 92.
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Понеделник             6. декември
 

2. ДЕЛАТА НА ТЕЛОТО
а. Наведете ги делата на телото што ги спомнал Павле, и објаснете 

зошто треба сериозно да бидеме предупредени против нив. 
Галатјаните 5:19-21.

_______________________________________________________________________

„(Христос) ја поднел вината на престапот и бил лишен од 
присуството на лицето на Отецот додека Неговото срце не се скршило 
и Неговиот живот не згаснал... Секоја душа што одбива да има удел 
во толку скапо платеното помирување мора сама лично да ја сноси 
вината и казната за својот престап“. – Големата борба, 540.

б. Зошто прељубата (сексуален однос помеѓу оженет маж и 
жена која не е негова сопруга, или мажена жена и маж кој 
не е нејзин сопруг) е престап на Божјиот закон? Излез 20:14; 
Евреите 13:4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Што треба да знаеме за блудот (слично на прељуба, но 
вклучува лица кои не се во брачна заедница) и за нечистотијата 
и сладостраста која води до тоа? 1. Коринтјаните 6:18; Матеј 
5:27,28.

„На овој народ му е доверена најсериозната вест која некогаш им е 
доверена на смртните луѓе и тој може силно да делува на другите ако 
сака да се посвети преку неа. Тој народ зборува дека стои на возвишен 
став на вечната вистина и дека се покорува на сите Божји заповеди. И 
затоа, ако луѓето се оддаваат на гревот, ако прават прељуба или блуд, 
нивното злосторство е десет пати поголемо отколку кога тоа го прават 
оние луѓе за кои зборував, кои не ја признаат задолжителноста на 
Божјиот закон“. – 2 Сведоштво, 450.

„(Седмата) заповед ги забранува не само валканите дела, туку и 
неморалните мисли и желби и секоја навика што би ги поттикнувала. 
Чистота се бара не само во надворешниот живот, туку и во тајните 
намери и побуди на срцето“. – Патријарси и пророци, 308.

г. На кој начин Бог е подготвен да ни помогне да победиме? 
Матеј 5:8; Псалм 51:5-7,10.

„Со силата на Светиот Дух срцето се чисти од гревот“. – Копнежот 
на вековите, 671.
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Вторник             7. декември

3. ДЕЛАТА НА ТЕЛОТО (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
а. Зошто е погрешно да се обожава нешто како идол? Излез 20:1-6.
_______________________________________________________________________

„Под идолопоклонство апостолот го подразбирал не само 
клањањето пред идоли, туку и себичноста, љубовта кон угодноста, 
задоволувањето на апетитот и страстите. Само исповедањето на вера 
во Христа и фалењето со познавање на вистината не го прават човекот 
христијанин. Религијата што настојува само да биде пријатна за окото, 
за увото и за вкусот, или која го одобрува самозадоволството, не е 
Христова религија.“ – Делата на апостолите, 317.

б. Што треба да сфатиме за Божјата омраза кон сите видови 
гатања и магии? Излез 22:18; Малахија 3:5; Откровение 21:8.

_______________________________________________________________________

„Веќе самото име ‘гатање’ денеска предизвикува презир. 
Тврдењето дека луѓето можат да стапат во контакт со злите духови 
се смета како приказна од мрачниот среден век. Но, спиритизмот, кој 
брои стотици илјади, па дури и милиони приврзаници, кој проникнал 
дури и во научните кругови, кој се вовлекол во црквите и наишол на 
наклоност кај законодавните тела, па дури и во царските дворови - 
оваа мамутска измама не е ништо друго туку само оживување, во 
нова маска, на гатањето, кое е осудено и забрането уште од античко 
време. – Големата борба, 557.

в. Зошто омразата, непријателството (неслогата), ривалството 
(жестоките желби за супериорност предизвикани од 
конкуренцијата), гневот, расправиите, револтот (поттикнување 
на незадоволство или бунт), зависта и убиствата се толку зли? 
1. Јованово 3:15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

г. Со кои моќни зборови Христос ги осудил ересите (учења 
спротивни на „така вели Господ“)? Матеј 15:9; Јован 8:44.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

д. Со какви околности се поврзани пијанството и развратните 
забави? Даниел 5:1-6,26-28,30; Матеј 14:6-11.
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Среда              8. декември

4. ПЛОДОВИ НА ДУХОТ
а. Спротивно на делата на телото, што открива Павле како 

плодови на Духот, и зошто не можеме да избереме кој плод 
полесно ќе го донесеме? Галатјаните 5:22,23. 

„Ако живееме со вера во Божјиот Син, плодовите на Духот ќе се 
покажат во нашиот живот и ниту еден од нив нема да ни недостига“. – 
Копнежот на вековите, 676.
б. Каков вид на „љубов“ е овде наведениот плод? 1. Коринтјаните 

13:4-8,13.
„Без оглед на тоа колку сесрдно ја исповеда верата, човекот, чиешто 

срце не е исполнето со љубов кон Бога и кон ближните, не е вистински 
Христов ученик“. – Делата на апостолите, 318.
в. За каква врста на „радост“ е овде споменатиот плод? Псалм 

51:12; Јован 15:10,11; Евреите 12:2.
_______________________________________________________________________

„Има души што треба да се оживеат; многумина треба да ја примат 
радоста на спасението во нивните души. Тие грешеле, не изградиле 
исправен карактер, но Бог ќе им ја поврати радоста, радоста на 
Неговите помазаници“. – The Upward Look, p. 287.

г. Зошто ни е потребен вистински мир, и како се добива?  
Римјаните 5:1; Јован 14:27.

„’А и сите, што сакаат да живеат побожно во Христос Исус ќе бидат 
гонети’ (2. Тимотеј 3:12). Сепак, ова не треба да заплаши ниту една 
душа. Што може да ја осветли душата со таква светлина како доказ за 
простените гревови? Што може да даде вистинско благородништво, 
ако тоа не е обновата на моралната слика за Бога кај човекот? Од 
каде доаѓа мирот, ако не од Кнезот на мирот? Од кој извор можеме 
да бараме помош, ако не од Оној кој може да ни даде светлина среде 
темнина?“. – The Review and Herald, February 28, 1899.

„Радоста за која зборува Христос е радоста што ги гледа душите 
спасени со жртвување на Својата слава, честа и самиот живот. 
Спасението на човекот е Неговата радост“. – 2 Сведоштво, 686.
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Четврток            9. декември

5.  ПЛОДОВИ НА ДУХОТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
а.  Зошто долготрпеливоста (трпението) е толку драгоцена? Лука 

21:19; Евреите 10:36; Откровение 14:12.
„Христијанинот, кој е полн со трпение и со ведрина за време на 

неволјите и страдањата, кој дури и смртта ја пречекува во мир и 
спокојство на непоколеблива вера, може за евангелието да стори 
многу повеќе отколку верно да работел во текот на целиот свој 
живот.“ – Делата на апостолите, 465.

б. Зошто благоста, добрината, верата и воздржувањето се од  
суштинско значење за христијанинот? Псалм 18:35; Лука 7:50;  
Филипјаните 4:5.

в. Што треба да разбереме за кротоста, и како единствено  
можеме да ги манифестираме сите плодови на Духот? Матеј  
5:5;  Галатјаните 5:24; 1. Петрово 2:21-24.

„Кротоста е драгоцена особина, тоа е подготвеност мирно и без 
мрморење да се поднесуваат страдања и неволји, подготвеност да се 
издржат искушенијата. Кротоста е трпеливо настојување да бидеме 
ведри и среќни под сите околности. Оној кој ја поседува, кротоста го 
наведува секогаш и за сè да му биде благодарен на Господа. Кротоста 
го прави човекот подготвен да поднесе и разочарување и неправда, а 
сепак да не копнее по одмазда.“ – 3 Сведоштво, 335.

„Исус, нашиот Откупител, одел по земјата со царско достоинство, а 
сепак Тој бил кроток и смирен по срце“. – Child Guidance, p. 141.

Петок                 10. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
 

1. Ние не се спасуваме со послушност на Божјиот закон, но што сепак треба 
да разбереме за него?

2. Која е цената на попуштањето во кршењето на Божјиот закон за бракот?
3. Која е цената на попуштањето во занимавањето со модерниот спиритизам/

окултизам?
4. Споредете ја Христовата љубов, радост и мир со она што светот го нуди 

како нивна имитација.
5. Каде треба да гледаме за да го развиеме целосниот плод на Духот?
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12. лекција          Сабота, 18 декември 2021.

Манифестирање на слабости и 
грешки

„Ако живееме со Дух, по Духот сме должни и да постапуваме. Да 
не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме, еден 
на друг да не си завидуваме” (Галатјаните 5:25,26).

„Не треба да бидеме толку ревносни во однос на нашите браќа, и 
во таа ревност да ја занемариме работата што треба да ја направиме 
за себе. Грешките на другите нема да ги направат нашите случаи 
поправедни“. – This Day With God, p. 83.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                   2. Свед., 50-55; 3. Свед., 93,94;  
       5. Свед., 246-248, 603-613. 

Недела                 12. декември

1. НИЕ И ОСТАНАТИТЕ
а. Кој безвременскиот повик на Павле одекнува и до нашите 

денови? Галатјаните 5:25,26.
_______________________________________________________________________

„Оние кои не се духовни, честопати изгледаат како да имаат ревност која е 
далеку поголема од ревноста на вистинските Божји деца. Тоа е затоа што тие 
се решени нивните намери и нивните планови да успеат. Тие си велат: ‘Ќе ја 
посветам целата сила на моето битие во овој план и ќе работам постојано 
додека не видам дека е успешен. Ќе истраам додека не победам’. Но, 
честопати целата религија што човекот ја има се наоѓа во оваа амбициозна 
ревност, за која тој смета дека потекнува од Христос. Одземете му го тоа и 
ништо нема да остане. Таквите луѓе се како фарисеите кои давале десеток 
од нане, копар и ким, но ги занемариле поважните начела на законот, 
правдата, милоста и љубовта кон Бога“. – The Ellen G. White 1888 Materials, 
pp. 1374, 1375.

„Сите што сакаат да учат од Христа мора да бидат испразнети од човечката 
мудрост. Душата мора да биде очистена од секаква суета и гордост, 
ослободена од сите предрасуди, а Христос мора да биде устоличен во 
срцето. Постојаните конфликти во душата кои произлегуваат од себичноста 
и самодоволноста мора да бидат задушени, а понизноста и кротоста мора 
да го заземат местото на нашата природна самодоверба“. – Sermons and 
Talks, vol. 1, pp. 271, 272.



Библиски лекции, Октомври - Декември  2021 63

Понеделник             13. декември
 

2. ДА СЕ УЧИМЕ НА БОЖЈИОТ ПАТ
а. Со какво искуство понекогаш се соочуваат скоро сите луѓе? 

Псалм 69:5,16-19.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Какви и да се вашите стравувања и неволји, изнесете го својот случај 
пред Господа. Вашиот дух ќе биде засилен да издржи. Пред вас ќе се отвори 
пат по кој ќе се спасите од засраменоста и тешкотиите“. – Копнежот на 
вековите, 329.

б. Имајќи ја во предвид оваа реалност, објаснете како треба да 
се однесуваме кон некој што згрешил. Галатјаните 6:1; Матеј 
18:15.

_______________________________________________________________________

„Ако те жалости тоа што твоите ближни и пријатели работат на своја 
штета, ако западнале во грешки, придржувај се до библиското правило. 
‘Оди насамо и укажи му на неговиот престап’ (Матеј 18:5). Ако се обраќаш 
на оној кој по твое мислење греши, гледај да му се обратиш во дух на кротост 
и понизност; зошто човечкиот гнев не ја врши правдата Божја. Грешникот 
може да се упати на правиот пат само во дух на кротост, благост и нежна 
љубов. Биди внимателна во своите постапки. Избегнувај сè што во твојот 
поглед, движење, збор или глас потсетува на гордост или самодоверба. 
Чувај се од зборови и погледи кои би те воздигнале или би ја истакнале 
твојата добрина и правда наспроти оние кои грешат. Чувај се ниту од 
далеку да не искажуваш потценување, вообразеност или презир. Грижливо 
избегнувај секаков знак на гнев и кога треба отворено да зборуваш, твоите 
зборови не смеат да бидат навредливи обвинувања, туку знак на сесрдна 
љубов. И над сè, во твоите зборови не смее да има ниту сенка на омраза 
или нерасположение, огорчување или грубост. Од срце исполнето со љубов 
може да се излеваат само добрина и благост. Сите тие драгоцени плодови 
не треба да те спречат да зборуваш најсериозно и најсвечено, како очите на 
ангелите да почиваат на тебе, и како да се наоѓаш пред Божјиот суд. Имај на 
ум дека успехот на предупредувањето во голема мера зависи од начинот на 
кој тоа е изнесено. Не запоставувај ја сесрдната молитва, за да се исполни 
твојот дух со понизност и Божјите ангели да делуваат на срцата до кои сакаш 
да допреш и да ги омекнеш со небесно влијание до таа мера така што твоите 
напори ќе вродат со плод. Ако ти следи успех не си го припишувај на себе 
како заслуга. Само Бог треба да се возвишува, зашто Тој го прави сето тоа.“ – 
2 Сведоштво, 52, 53.
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Вторник             14. декември

3. ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА ГОВОРОТ 
а. Што треба да ни помогне да се спротивставиме на искушението 

да им кажеме на другите за туѓите грешки? Лука 6:31; Изреки 
25:9.

_______________________________________________________________________

„Ти себе си се оправдуваш кога зборуваш лошо за својот брат, сестра 
или сосед пред другите и што преземаш чекори кои Бог ги заповедал. 
Ти велиш: ‘Ете, никому не му зборував, сè додека не ми падна толку 
тешко, така што повеќе не можев да се воздржам’ Што ти падна 
толку тешко? Зар тоа не е запоставување на сопствената должност 
и она ‘Така вели Господ’? Ти си виновна за грев зашто не отиде на 
престапникот да му ги изнесеш неговите грешки во четири очи. Штом 
не постапи така и не го послуша Бога, како не би била обременета ако 
твоето срцето не ти закоравило, додека си ја фрлила под нозе Божјата 
заповед и дека во своето срце го мразиш својот брат или сосед? И 
каков пат одбра за да го олесниш својот товар? Бог те укорува за 
гревот што пропушти да го укажеш на својот брат за неговата грешка, 
а ти се правдаш и се утешуваш со друг грев -зборуваш за грешките на 
својот брат на други лица! Дали е правилно да си олеснуваме себеси 
на тој начин што ќе направиме грев?“ – 2 Сведоштво, 53.
б. Ако му пријдеме на некого укажувајќи му на неговиот грев, 

како може да реагира таа личност? Изреки 14:16. Сепак, која е 
нашата должност, без оглед на ризикот?

_______________________________________________________________________

„Помогнете им на оние што згрешиле, така што ќе им ги раскажете 
своите искуства. Покажете им како, кога сте направиле сериозни 
грешки, трпението, добрината и подготвеноста да помогнат на вашите 
соработници, ви дала храброст и надеж“. – Здравје и среќа, 494,495.

„Можеби сите твои напори за да спасиш заблудени ќе бидат 
напразни. Тие може ќе ти вратат зло за добро. Можеби повеќе ќе 
се разлутат отколку да се убедат. Што ќе биде ако не го послушаат 
добриот совет и продолжат по лошиот пат по кој тргнале? Тоа често ќе 
се случува. Понекогаш ниту најблагиот, ниту најнежниот прекор нема 
да има никакво дејство. Во таков случај, благословот којшто сакаше 
да го дадеш на друг советувајќи му да појде по патот на правдата, 
да не прави зло туку добро, ќе ти се врати лично на тебе. Ако луѓето 
продолжат упорно да грешат, биди љубезна со нив и препушти ги на 
својот небесен Татко. Ти си ја олеснила својата душа, нивниот грев 
не лежи повеќе на тебе, ниту ти учествуваш во него. И ако загинат, 
нивната крв ќе падне на нивната глава“. – 2 Сведоштво, 53,54.
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Среда             15. декември

4. СКРУШЕНИ ОД СОПСТВЕНИТЕ СЛАБОСТИ
а. Зошто треба да ја совладаме навиката да оговараме? Тит 3:2; 

Јаков 4:11. 

„Не зборувај зло за никого. Не слушај зло за никого. Доколку нема 
слушачи нема да има ниту озборувачи. Ако некој зборува зло во твое 
присуство, укори го. Немој да го слушаш, па колку и да е неговото 
однесување пријатно, а гласот благ. Тој може да изразува наклоност, 
а сепак да дофрлува прикриени сугестии и така да извалка нечиј 
карактер.  

Одлучно одбивај да слушаш, дури и ако клеветникот се жали 
дека чувствува товар и дека морал да прозборува. И навистина тоа 
бил товар - товар на проклета тајна која ги раздвојува најдобрите 
пријатели. Одете вие кои се чувствувате оптоварени и ослободете се 
од товарот на начин како што одредил Бог. Најнапред одете и укажете 
на својот брат за неговите грешки во четири очи“. – 2 Сведоштво, 54.

б. Што се случува ако оној кој е виновен одбива да послуша? 
Матеј 18:16,17.

 
„Ако не постигнете успех, поведете со себе еден или двајца 

пријатели и обратете му се во нивно присуство. Ако и тој чекор остане 
без успех, известете ја црквата. Ниту еден неверник не треба да 
дознае за ниту една поединост за таа работа. Да се извести црквата 
е последниот чекор кој треба да се преземе. Такво нешто не смее да 
се разгласува на непријателите на нашата вера“. – 2 Сведоштво, 54.

в. Објаснете што може да доведе до вистинска обнова или да ја 
спречи. Галатјаните 6:2,3.

„Имајте на ум дека делото на обновување претставува наша 
задача. Тоа дело не може да се врши на горделив, несоодветен и 
заповеднички начин. Со своето однесување не зборувајте: ‘Имам 
власт и ќе ја користам’, не го опсипувајте оној кој е во заблуда со 
обвинувања... Работејќи за своите браќа не смееме да постапуваме 
така што ќе ги одбиваме, ниту да ги правиме малодушни и очајни, 
зборувајќи: ‘Ти ме разочара и нема веќе да се трудам да ти помагам’. 
Оној кој вообразува дека е полн со мудрост и сила, и ги притиска 
потчинетите, оние кои се во не волја и кои копнеат за олеснување, 
покажува со тоа фарисејски дух и се облекува во облека на својата 
таканаречена достоинственост. Во таквиот дух тој Му заблагодарува 
на Бога што не е како останатите луѓе, верувајќи дека Неговиот живот 
заслужил пофалба и дека е премногу силен за да биде искушуван. 
‘Зашто оној кој сам себе се смета за нешто, а не е ништо, тој се мами 
самиот себе’“ (Галатјаните 6:3)“. – 6 Сведоштво, 398, 399.
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Четврток            16. декември

5.  НАУЧЕТЕ СЕ НА ПОДЛАБОКА ПОНИЗНОСТ
а.  Како можеме да избегнеме да го извалкаме нашето сведоштво 

за Христа? Галатјаните 6:4,5.

„Едно од најголемите проклетства на нашиот свет (кое се забележува 
и во црквите и насекаде во општеството) е копнежот за првенство. 
Луѓето се вдлабочени во желбата да стекнат власт и популарност. На 
наша жалост и срам, тој дух се манифестирал и во редовите на луѓето 
кои ја празнуваат саботата. Духовен успех ќе имаат само оние кои во 
Христовата школа се научиле на кротост и понизност“. – 6 Сведоштво, 
397.

„Човекот кој себе се смета за подобар во расудувањето и искуството од 
своите браќа и кој го презира нивните совети и опомени со тоа покажува 
дека се наоѓа во опасна заблуда. Срцето е лажливо. Тој треба според 
библиските мерила да суди за себе и за својот живот... Секој човек на 
крајот мора да стои сам, не според мислењето на оние кои се за или 
против него, не според судот на било кој човек, туку според неговиот 
вистински карактер во Божјите очи. Црквата може да опоменува и 
да советува, но никого не може да го присили не вистинскиот пат. Тој 
што упорно одбива да живее според Божјата Реч, мора да ги сноси 
последиците и да одговара пред Бога за себе“. – 5 Сведоштво, 247,248.

б.  Како нашето влијание може да им донесе вистинска надеж на 
другите? Галатјаните 6:6-10.

„Сè до судот вие нема да ја разберете важноста од влијанието на 
доброто и внимателно однесување кон непостојаните, неразумните, 
безвредните. Кога ќе се соочиме со неблагодарноста и предавството кон 
светата доверба, поттикнати сме да покажеме презир или негодување. 
Виновниците го очекуваат тоа; тие се подготвени на тоа. Но љубезната 
воздржаност ги изненадува и честопати ги разбудува нивните подобри 
импулси и копнежот за поблагороден живот“. – Здравје и среќа, 495.

Петок                 17. декември 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

 
1.  Која карактеристика на Луцифер мора да ја искоренат сите христијани?
2. Што треба да разгледам пред да размислам да поправам некој друг?
3. Зошто не можам да ги преземам заслугите дури и кога се чини дека моите 

зборови помагаат некому?
4. Во кои моменти можеби сум бил виновен во помагање на навиката на 

оговарање?
5. Зошто времето во кое бев најпонизен можеби било најдобро време за 

мене?
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  13. лекција           Сабота, 25. декември 2021.

Издигање на крстот
„А мене, да не ми даде Господ да се фалам со ништо друго, 

освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку Кого за 
мене светот е распнат, а и јас за светот” (Галатјаните 6:14).

„Висејќи на крстот, Христос бил евангелие... Дали членовите на 
нашата Заедница постојано ќе ги држат очите кон распнатиот и 
воскреснатиот Спасител, во кого се насочени сите наши надежи за 
вечен живот? Тоа е нашата порака, наш аргумент, наша доктрина, 
наша опомена за непокајаните, наше охрабрување до оние што 
тагуваат - надеж за секој верник“. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1113.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Делата на апостолите, 201-210.

Недела                 19. декември

1. ВАЖНОСТА НА СПОСОБНОСТА ВО СЛУЖБАТА
а. Што може да се забележи во службата на Павле? 2. 

Коринтјаните 3:2,6-9.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Иако во денешно време има многу проповедници, мошне ретко се 
наоѓаат способни и свети луѓе, луѓе чиишто срца се исполнети со љубов 
каква што живеела во Христовото срце. Горделивост, самоувереност, 
љубов кон светот, изнаоѓање на грешки, горчина и пакост - тоа се 
плодови на мнозина што исповедаат Христова вера. Нивниот живот, во 
остра спротивност со животот на Спасителот, често претставува жално 
сведоштво за карактерот на проповедничката работа на оние преку 
кои тие се обратиле. 

За човекот нема поголема чест отколку Бог да го прими како способен 
проповедник на евангелието. Но оние што ги благословил Господ со 
сила и со успех во своето дело не се фалат и не се истакнуваат себеси, 
туку ја признаваат својата целосна зависност од него, увидуваат дека 
сами во себе немаат никаква сила“ – Делата на апостолите, 328.

б. Што се случило во Галатија, откривајќи го недостатокот на 
вистинската служба кај лажните учители? Галатјаните 6:12,13.
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Понеделник             20. декември

2. ОБЈАВУВАЊЕ НА РАСПНУВАЊЕТО 
а. Објаснете што се случува кога ги фокусираме нашите срца и 

умови да размислуваат за Христовата жртва поднесена заради 
нас. Јован 1:29.

„Кога грешниците би можеле да бидат наведени да фрлат еден 
сесрден поглед на крстот и кога би стекнале вистинска претстава за 
распнатиот Спасител, тие би ја сфатиле длабината на Божјата милост и 
сета одвратност на гревот. 

Христовата смрт претставува доказ за големата Божја љубов кон 
човекот. Таа е залог и гаранција на нашето спасение. Да се отстрани 
крстот од христијанинот би значело исто што и да се отстрани сонцето 
од небото. Крстот нас нè води поблизу до Бога, нè помирува со него. Со 
длабоко чувство на татковска љубов Јехова ги гледа патилата и маките 
што ги претрпел неговиот Син на крстот за да го спаси човечкиот род од 
вечна смрт и да нè прими ‘во љубениот’.  

Без крстот човекот не би имал заедница со Отецот. Од него зависи 
целокупната наша надеж. Од него блескоти светлината на љубовта на 
Спасителот, и грешникот, пренасочувајќи го погледот од подножјето на 
крстот кон Оној кој умрел за да го избави него од вечната смрт, може 
со преполни гради да се радува, зашто гревовите му се простени. Кога 
грешникот со вера ќе клекне под крстот, тој го постигнал највозвишеното 
место до кое може човек да се издигне.

Со помош на крстот ние дознаваме дека нас небесниот Отец нè сака 
со бескрајна љубов.“ – Делата на апостолите, 209,210.

б. Со што се соочил Павле при објавувањето на крстот? 1. 
Коринтјаните 1:22,23.

„Во мислите на безброј луѓе што живеат денеска крстот од Голгота 
е завиткан во свети спомени. За сцената на распетието се врзани 
најсвети мисли. Меѓутоа, во времето на Павле крстот предизвикувал 
чувство на одвратност и ужас. Тврдењето дека Спасителот на 
човечкиот род е еден кој умрел на крст, природно предизвикувало 
потсмев и противставување.  

Павле добро знаел како ќе ја пречекаат неговата порака и 
Евреите и Грците кои живееле во Коринт. ‘Ние, пак, Го проповедаме 
Христос распнатиот, Кој е за Јудејците соблазна, признава тој, ‘а 
за незнабошците безумие’ (1. Коринтјаните 1:23). Меѓу неговите 
слушатели од еврејско потекло се наоѓале мнозина кои ќе ги разлути 
пораката што планирал да ја објави. Според мислењето на Грците, 
неговите зборови ќе бидат бесмислица и безумие. Сите ќе го сметаат 
за малоумен кога ќе се обиде да докажува дека крстот може да има 
некаква врска со издигнувањето на човечкиот род или со спасението 
на човештвото“. – Делата на апостолите, 245.
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Вторник             21. декември

3. ПОМОЌЕН ОТКОЛКУ ШТО СФАЌАМЕ
а. Соочен со противење, што Павле не само што проповедал, 

туку и возвишувал над сè? Галатјаните 6:14. Зошто?
_______________________________________________________________________

„Но за Павле крстот бил предмет на највозвишена почит. Откако бил 
запрен на својот пат како прогонувач на следбениците на распнатиот 
Назареќанец, Павле ниту за миг не престанал да ја воздига славата 
на крстот. Во тоа време му било дадено откровение за бесконечната 
Божја љубов како што се покажала во Христовата смрт; во неговиот 
живот настапила чудесна преобразба која сите негови планови и 
животни цели ги довела во хармонија со она што е небесно. Од тој 
миг Павле станал нов човек во Христа. Од лично искуство знаел дека 
грешникот, кога еднаш ќе ја сфати љубовта на Отецот, која се гледа 
во жртвата на неговиот Син, и кога ќе му се потчини на божественото 
влијание, се преобразува во срцето и од тој миг Христос за него 
станува сè во сè“. – Делата на апостолите, 245.

„Подигни го крстот... и при таа прилика ќе видиш дека всушност 
тој те подигнува и те поддржува тебе. Преку неволја, немаштија и 
тага тој за тебе ќе биде сила и поддршка. Ќе видиш дека сиот крст е 
украсен со милосрдие, сожалување, сочувство и неискажлива љубов. 
Тој ќе стане твој залог за бесмртноста“. – 2 Сведоштво, 47.

б. Како псалмистот го објаснува што она се случило на крстот? 
Псалм 85:10.

„Кога грешникот го гледа Исуса таков каков што е, сочувствителен 
Спасител, неговата душа е исполнета со надеж и доверба. 
Беспомошната душа безрезервно паѓа пред Христовите нозе. 
Никаков сомнеж повеќе не ја замаглува претставата за распнатиот 
Исус Христос. Неверувањето го нема...   

Оваа жртва била понудена со цел човекот да се врати во 
првобитното совршенство. Дури и повеќе од тоа, таа му овозможува 
на човекот целосна трансформација на карактерот, правејќи го повеќе 
од победник. 

Христос изјавува: ‘И кога Јас ќе бидам издигнат од земјата, сите 
ќе ги привлечам кон Себе’. Ако нема влијание поволно во корист на 
крстот, тој го создава. Во текот на генерациите што доаѓале, вистината 
за ова време се откривала како сегашна вистина. Во Христа распнат 
на крстот се исполнило пророштвото: ‘Милоста и вистината ќе се 
сретнат, праведноста и мирот ќе се целиваат’. Ова е средството што 
треба да го придвижи светот“. – Тhe SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 6, p. 1113.
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Среда              22. декември

4. ПЕРСПЕКТИВА КАКО НИЕДНА ДРУГА 
а. Како размислувањето за крстот го менува нашиот живот? 

Јован 12:32. 
_______________________________________________________________________

„Кога умот ќе се сврти кон крстот на Голгота, несовршениот вид го 
забележува Христа на тој срамен крст. Зошто умрел? Како последица 
на гревот. Што е грев? Престап на законот. Тогаш очите се отвораат 
за да можат да ја видат природата на гревот. Законот е прекршен и 
тој не може да го помилува сторителот. Тој е нашиот учител кој нè 
осудува на казна. Каде е лекот? Законот нè упатува кон Христа, кој бил 
подигнат на крстот, за да може да ја пренесе својата праведност на 
паднатиот, грешен човек, и на тој начин да ги претстави луѓето пред 
својот Отец во Неговиот праведен карактер“. – Selected Messages, bk. 
1, p. 341.

„Исус ја гледа вината од минатото и изговара зборови на 
простување; и ние не треба да Го обесчестиме сомневајќи се во 
Неговата љубов. Ова чувство на вина мора да се остави во подножјето 
на крстот на Голгота. Чувството на грешност ги отруло изворите на 
животот и вистинската среќа. Сега Исус вели: ‘Довери ми се. Ќе ти ги 
отстранам гревовите и ќе ти дадам мир. Не ја отфрлај повеќе твојата 
самодоверба, затоа што те купив по цена на Сопствената крв. Ти си 
мој. Јас ќе ја зајакнам твојата ослабена волја; ќе ги отстранам твоите 
грижи на совест поради гревот’. Тогаш, свртете го кон Него вашето 
благодарно срце кое трепери од неизвесност и држете се за надежта 
што ви се нуди. Бог го прифаќа вашето скршено, покајно срце и ви 
дава бесплатно простување. Тој ти предлага да те прими во Своето 
семејство, со Својата милост да ти помогне во твојата слабост, и 
драгиот Спасител ќе те води чекор по чекор кога ќе ја ставиш  својата 
рака во Неговата дозволувајќи Му да те води“. – That I May Know Him, 
p. 241.

б. Како сето ова влијае на нашите ставови и духовно нè 
воздигнува? Јов 23:16.

„Погледни, о, погледни го крстот на Голгота; видете како страда 
царската жртва за вас...

Божјиот Син бил отфрлен и презрен наместо нас. Можете ли вие, 
имајќи го предвид крстот, гледајќи со очите на верата на Христовите 
страдања, да зборувате за вашите неволји, за вашите искушенија? 
Можете ли да негувате во вашето срце омраза кон вашите непријатели, 
додека Христовата молитва доаѓа од Неговите бледи и треперливи 
усни за оние кои Го пцујат, кои Го убиваат: ‘Оче, прости им, зашто не 
знаат што прават’ (Лука 23:34)?“ – That I May Know Him, p. 65.
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Четврток            23. декември

5. НОВО СОЗДАНИЕ
а. Како Павле го завршува своето послание до Галатјаните? 

Галатјаните 6:15-18. Какво влијание имало тоа врз нив?
_______________________________________________________________________

„Кога Павле го примил евангелието на Исус Христос, тоа го 
направило ново создание. Тој бил променет; вистината всадена 
во неговото срце му дала таква вера и храброст како следбеник на 
Христос, така што никакво противење не можело да го попречи, ниту 
едно страдање да го заплаши“. – Faith and Works, p. 33.

„Павловите сесрдни зборови полни со совет и неговите 
преколнувања не останале празни. Светиот Дух дејствувал со голема 
сила и мнозина, чиишто нозе скршнале од патот, се вратиле на 
својата првобитна вера во евангелието. Од тогаш тие биле цврсти 
во слободата што им ја дал Христос. Во нивниот живот се откриле 
плодовите на Духот: ‘Љубов, радост, мир, трпение, доброта, милост, 
вера, кротост и воздржување.’ Божјото име се прославило и бројот 
на верниците се зголемил во целата таа област“. – Делата на 
апостолите, 388.

б. Што ова послание треба да втисне во нашите срца денес? Матеј 
16:24-26.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Можеме ли да се чудиме што Павле извикнал: ‘А мене, да не ми 
даде Господ да се фалам со ништо друго, освен со крстот на нашиот 
Господ Исус Христос’ (Галатјаните 6:14). Наше предимство исто така е 
што можеме да се фалиме со крстот и наполно да му се предадеме на 
Оној кој се дал себеси за нас. И тогаш, додека нè осветлува светлината 
што блескоти од Голгота, истата можеме да им ја откриваме и на оние 
кои сè уште се наоѓаат во темнина“. – Делата на апостолите, 210.

Петок                 24. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Споредете ја службата на Павле со онаа на лажните учители во Галатија.
2. Како треба сцените од Голгота да влијаат врз мене на моќен начин?
3. Зошто е благослов секогаш да се има крстот постојано во мислите? 
4.  Кога гледам на крстот, што се случува со моите проблеми и маки?
5. Како може оваа порака да ме оживее, како што ги оживеала Галатите?
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БОГОСЛУЖБА ВО СЕМЕЈСТВОТО 
 

Октомври - 2021. 
 
 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
 

1. Петок Езек. 11:13-17. Сонцето заоѓа во 18 14 
2. Сабота Псалм 22:23-25. Сонцето заоѓа во 18 16 
3. Недела Даниел 2:16-19. 9 Свед. 98. Мал. 4:1,2. 
4. Понеделник Даниел 2:20-23. 9 Свед. 99. Мал. 4:6-8. 
5. Вторник Даниел 9:1-3. 9 Свед. 100. Исаија 32:16-18. 
6. Среда Даниел 9:4-7. 9 Свед. 101. Откр. 22:1-5. 
7. Четврток Даниел 9:8-11. 9 Свед. 102. 1. Кор. 2:9. 
8. Петок Даниел  9:12-14. Сонцето заоѓа во 18 02 
9. Сабота Псалм 27:4,5. Сонцето заоѓа во 18 00 
10. Недела Даниел 9:15-17. 9 Свед. 103. Јов 5:17-21. 
11. Понеделник Даниел 9:18-22. 9 Свед. 104. Филип. 2:5-8. 
12. Вторник Псалм 51:1-7. 9 Свед. 105. 1. Кор. 13:3-8. 
13. Среда Псалм 51:8-17. 9 Свед. 106. Псалм 62:5-8. 
14. Четврток Псалм 37:3-6. 9 Свед. 107. Излез 34:6-8. 
15. Петок Псалм 34:3-8. Сонцето заоѓа во 17 51 
16. Сабота Псалм 34:17-22. Сонцето заоѓа во 17 49 
17. Недела Псалм 32:5-8. 9 Свед. 108. Излез 16:25-28. 
18. Понеделник Псалм 42:1-5. 9 Свед. 109. Излез 19:20-25. 
19. Вторник Псалм 40:4,5. 9 Свед. 110. Излез 20:1-7. 
20. Среда Псалм 61:1-5. 9 Свед. 111. Излез 20:12-17. 
21. Четврток Псалм 66:16-20. 9 Свед. 112. Излез 20:18-21. 
22. Петок Псалм 63:1-6. Сонцето заоѓа во 17 40 
23. Сабота Псалм 40:4,5. Сонцето заоѓа во 17 39 
24. Недела Псалм 79:9-13. 9 Свед. 113. Евр. 10:26-29. 
25. Понеделник Псалм 80:14-18. 9 Свед. 114. Исаија 9:6,7. 
26. Вторник Псалм 84:5-12. 9 Свед. 115. Втор. 33:25-27. 
27. Среда Псалм 90:12-17. 9 Свед. 116. Евр. 11:24-27. 
28. Четврток Псалм 95:6,7. 9 Свед. 117. Матеј 5:14-16. 
29. Петок Псалм 102:16-21. Сонцето заоѓа во 17 30 
30. Сабота Псалм 66:16-20. Сонцето заоѓа во 17 29 
31. Недела Псалм 109:26-31. 9 Свед. 118 . 1. Петр. 1:10,11. 
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Ноември - 2021. 
 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Понеделник Псалм 123:1-4. 9 Свед. 119. 1. Јован. 3:1,2. 
2. Вторник Псалм 132:7-10. 9 Свед. 120. Созд. 12:1-3. 
3. Среда Псалм 140:6-8. 9 Свед. 121. Матеј 7:26-29. 
4. Четврток Псалм 141:1-5. 9 Свед. 122. Исаија 42:19-22. 
5. Петок Псалм 141:8-10. Сонцето заоѓа во 16 22 
6. Сабота Псалм 142:5-7. Сонцето заоѓа во 16 20 
7. Недела Псалм 143:1,2. 9 Свед. 123. Ерем. 31:33,34. 
8. Понеделник Псалм 143:8-11. 9 Свед. 124. Осија 10:1,2. 
9. Вторник Излез 2:1-4. 9 Свед. 125. 1. Кор. 4:1,2. 
10. Среда Излез 2:5-9. 9 Свед. 126. 1. Јован. 3:13-15. 
11. Четврток Излез 15:20,21. 9 Свед. 127. Изреки 4:20-23. 
12. Петок Ис. Навин 2:2-5. Сонцето заоѓа во 16 14 
13. Сабота Псалм 2:2-5. Сонцето заоѓа во 16 13 
14. Недела Ис. Навин 2:6-11. 9 Свед. 128. Евр. 2:9,10. 
15. Понеделник Ис. Навин 2:12-15. 9 Свед. 129. Исаија 54:10-13. 
16. Вторник Ис. Навин 2:16-19. 9 Свед. 130. Јаков 5:11,12. 
17. Среда Ис. Навин 2:20-22. 9 Свед. 131. Рим. 8:26-28. 
18. Четврток Ис. Навин 6:20-24. 9 Свед. 132. Лука 6:32-36. 
19. Петок Судии 4:4,5. Сонцето заоѓа во 16 08 
20. Сабота Псалм 78:3-7. Сонцето заоѓа во 16 07 
21. Недела Судии 4:8,9. 9 Свед. 133. 2. Кор. 10:7-10. 
22. Понеделник Судии 4:18-22. 9 Свед. 134. 2. Кор. 10:4,5. 
23. Вторник Судии 5:1-5. 9 Свед. 135. Јаков 1:22-24. 
24. Среда Судии 11:34-38. 9 Свед. 136. Матеј 6:5,6. 
25. Четврток Судии 13:3-6. 9 Свед. 137. Јоил 2:12-14. 
26. Петок Судии 13:22-24. Сонцето заоѓа во 16 03 
27. Сабота Псалм 79:9-13. Сонцето заоѓа во 16 03 
28. Недела Рута 1:15-17. 9 Свед. 138. 1. Сол. 2:19,20. 
29. Понеделник Рута 1:18-22. 9 Свед. 139. Колос. 3:1-4. 
30. Вторник Рута 2:2-4. 9 Свед. 140. 1. Јован. 2:15-17. 
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Декември - 2021. 
 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Среда Рута 2:5-10. 9 Свед., 141. Матеј 6:31-34. 
2. Четврток Рута 2:11-14. 9 Свед., 142. Матеј 6:24,25. 
3. Петок Рута 2:15-19. Сонцето заоѓа во 16 01 
4. Сабота Псалм 85:8-13. Сонцето заоѓа во 16 01 
5. Недела Рута 4:14-17. 9 Свед., 143. Ерем. 29:11-14. 
6. Понеделник 1. Сам. 1:7-9. 9 Свед., 144. Евр. 2:11-14. 
7. Вторник 1. Сам. 1:20-23. 9 Свед., 145. Рим. 8:14-16. 
8. Среда 1. Сам. 1:24-28. 9 Свед., 146. Мат. 25:34-36. 
9. Четврток 1. Сам. 25:14-17. 9 Свед., 147. Рим. 8:35-39. 
10. Петок 1. Сам. 25:18-20. Сонцето заоѓа во 16 01 
11. Сабота Псалм 89:13-18. Сонцето заоѓа во 16 01 
12. Недела 1. Сам. 25:23-26. 9 Свед., 148. Јован 6:53-56. 
13. Понеделник 1. Сам. 25:27-31. 9 Свед., 149. 1. Тим. 1:15-17. 
14. Вторник 1. Сам. 25:32-36. 9 Свед., 150. Изреки 18:10. 
15. Среда 1. Сам. 25:39-42. 9 Свед., 151. Исаија 45:4-7. 
16. Четврток Изреки 31:9-14. 9 Свед., 152. Рим. 2:2-4. 
17. Петок Изреки 31:15-20. Сонцето заоѓа во 16 02 
18. Сабота Псалм 90:13-17. Сонцето заоѓа во 16 02 
19. Недела Изреки 31:21-25. 9 Свед., 153. Гал. 6:1,2. 
20. Понеделник Изреки 31:26-31. 9 Свед., 154. Матеј 7:8-11. 
21. Вторник Проп. 1:2-7. 9 Свед., 155. Јован 16:22-24. 
22. Среда Проп. 1:8-11. 9 Свед., 156. Дела 4:33,34. 
23. Четврток Проп. 1:12-18. 9 Свед., 157. Изреки 13:13-15. 
24. Петок Проп. 2:4-10. Сонцето заоѓа во 16 05 
25. Сабота Псалм 118:20-26. Сонцето заоѓа во 16 06 
26. Недела Проп. 2:11-13. 9 Свед., 158. Фил. 2:12,13. 
27. Понеделник Проп. 2:17-20. 9 Свед., 159. 1. Јован. 2:3-5. 
28. Вторник Проп. 11:1,2,6. 9 Свед., 160. Исаија 40:6-8. 
29. Среда Проп. 11:7-10. 9 Свед., 161. 1. Петр. 2:4-6. 
30. Четврток Проп. 12:1-8. 9 Свед., 162. Исаија 41:10. 
31. Петок Проп. 12:12-14. Сонцето заоѓа во 16 10 
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2. октомври  
Дар во првата 

сабота за црквата 
во Одеса, Украина

(страна 4)

6. ноември  
Дар во првата 

сабота за 
литература во 

сиромашни области
(страна 30)

4. декември  
Дар во првата 

сабота за 
црковна зграда 

во Сентеш, 
Унгарија

(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


